
 

 

  

 

 

                                           Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ИРИГ 

улица Војводе Путника 1, Ириг 

www.irig.rs 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  САНАЦИЈИ  ЛОКАЛНОГ ПУТА НА 

ФРУШКОЈ ГОРИ ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 21 ДО 

СКРЕТАЊА ПРЕМА ХОТЕЛУ „НОРЦЕВ“ 

 

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр.01-404-40/2016 

 
 

 

 

 

 

Позив и конкурсна 

документацијаобјављени на 

ПЈН и интернет страни 

наручиоца: 

 

    20.01.2017.год. 

Рок за достављање понуда:   20.02. 2017.год.  до  12,00 

Датум отварања понуда:   20.02.2017.год.   у    13,00 

 

 

 

 

Ириг, децембар  2016./ јануар 2017.године 

         

    

 



2/60 

 

 

 

        

         На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/2015, 68/2015), члан 2.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документције у 

поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/2015),  сагласности Управе за капитална 

улагања АП Војводине за покретање поступка јавне набавке бр. 136-031-9/2016-03-73  од  

21.12.2016.године,  Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 01-404-40/2016 од  

26.12.2016.г. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број  01-404-40/2016 од  

26.12.2016.г.,  припремљена је  

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

За јавну набавку у отвореном поступку: 

„Извођење радова на санацији локалног пута на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 

21 до скретања према хотелу „Норцев“ 

 

                 

     Конкурсна документација садржи: 

 

 

Део 

 

Назив поглавља 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 

радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

4 

 

III 

 

Техничка документација и планови 

 

            16 

 

IV 

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

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

17 

V Критеријум за доделу уговора            22 

VI Образац понуде 23 

VII Oстали обрасци              26 

VIII Модел уговора 38 

IX Упутство понуђачима како да сачине понуду 47 

X Предмер и предрачун радова са структруром цене 58 

 

 

 

Комисија за јавну набавку: 

1. Смиља Јоцић, председник комисије 

-   Мирјана Бабић, заменик председника комисије 

2. Бранко Лукић , члан 

-   Гордана Лисица, заменик члана 

3. Славко Бучко, члан 

-   Радан Бобић, заменик члана 

 4. Снежана Баста, члан 

 -  Предраг Бабарогић , заменик члана 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

(1) Општи подаци о јавној набавци 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:Општина Ириг, ул.Војводе Путника 1,www.irig.rs 

 

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку, у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

Предмет јавне набавке су радови- „Извођење радова на санацији локалног пута на Фрушкој гори 

од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“ 

 

Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног 

споразума: Поступак  јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 

Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: У предметном поступку није у 

питању резервисана јавна набавка 

 

Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: У предметном поступку се не 

спроводи  електронска лицитација. 

 

Контакт:  Смиља Јоцић  тел. 022/400-617  и Мирјана Бабић 022/400-609 

       e-mail: smilja.jocic@irig.rs ;                          mirjana.babic@irig.rs 

                 

                                

                                                                                              

 

( 2 )  Предмет јавне набавке су радови- „Извођење радова на санацији локалног пута на Фрушкој 

гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев““ 

 

Ознака из општег речника набавки: 

          -  45233142 – радови на поправљању пута 

              IA25 - санирање 

 

 

( 3 )  Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијамa: 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smilja.jocic@irig.rs
mailto:mirjana.babic@irig.rs
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II   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

      Предмет јавне набавке је: Извођење радова на санацији локалног пута на Фрушкој гори од  

државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“, у свему према следећој  

спецификацији: 

 

Редн

и 

број 

 

              ОПИС 

Јед. 

мере 

Количина 

 

1.                  I              ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 

 

  1.1 

 

Исколчавање и обележавање 
m

1 
3.393,03 

  1.2 Стругање асфалтног коловоза 0-4cm, са одвозом 

на депонију удаљену до 10 km 
m

3 
70,05 

 

1.3 

Припрема радних спојева за наставак асфалтних 

радова 
m

1
 5,00 

1.4 Санација оштећених површина коловоза t 815,73 

2. II              ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 

 

2.1 
Доградња банкине  m

3
 1.183,20 

3. III            КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 

 

3.1 

 

 

Израда битуменизираног носећег слоја БНХС 16, 

д= 6,0 cm 

m
2
 18.497,31 

 

3.2 

 

Израда изравнавајућег слоја од  битуменизираног 

носећег слоја БНС 22 

m
3
 630,97 

 

3.3 

 

Израда изравнавајућег слоја од  уваљаног 

струганог асфалта 
m

3
 16,37 

 

4. IV         ОДВОДЊАВАЊЕ 

 

4.1 

 

Чишћење постојећих канала 
m

1
 800,00 

 

5. V      САОБРАЋАЈ 

 

5.1. 

 

Саобраћајни знакаови 
  

5.1.1 Постављање стандардних саобраћајних знакова   

 Знакови опасности   

 Троугаоне странице 90cm, класа 2 ком 14,00 

 Знакови изричитих наредби   

 Осмоугаони 60 cm, класа 2 ком 13,00 

 Знакови обавештења   

 Стандардни саобраћајни знакови са рамом   

 Квадратни страница 70 cm, класа 3 ком 38,00 

5.1.2 Носачи саобраћајних знакова   

 Једностубни цевни носач   

 Једностубни цевни носачи дужине 2,70m ком 19,00 

 Једностубни цевни носачи дужине 2,80m ком 13,00 
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ТЕХНИЧКИ ОПИС 

  САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Предмет идејног пројекта јесте санација локалног пута на Фрушкој гори, од државног пута Ib реда 

број 21 до скретања према хотелу Норцев, деоница од km 0+000.00 до km 3+393.03. 

 Једностубни цевни носачи дужине 3,00m ком 13,00 

 Једностубни цевни носачи дужине 3,40m ком 1,00 

 Једностубни цевни носачи дужине 3,90m ком 3,00 

 Бетонске стопе ком 49,00 

5.2 Обележавање ознака хоризонталне сигнализације 

на коловозу 
  

5.2.1 Уздужне ознаке на коловозу СРПС У.С4.222, 

СРПС У.С4.223 и  СРПС У.С4.224 
  

 Разделне линије неиспрекидане, испрекидане и 

ивичне линије, беле боје 
m

2
 418,40 

5.3 Eлементи саобраћајне опреме   

5.3.1 Светлосне ознаке на путу СРПС  3.С2.235   

 Смерокази, класа 2 ком 551,00 

 Ретрорефлектујућа тела- катадиоптери, класа 2 ком 8,00 

5.3.2 Заштитна ограда СРПС У.С4.108 и  СРПС 

У.С4.110 
  

 Једнострана заштитна ограда (ЈО)   

  

Континуални потези ЈО/4.00  Х1-W5 
m

1 
100,00 

 Коси елементи дужине 12m ком 2,00 

5.3.3 Саобраћајно огледало   

 Саобраћајно огледало (пречник круга 90cm) ком 3,00 

5.4 Уклањање и измештање саобраћајне сигнализације   

5.4.1 Уклањање и измештање саобраћајних знакова   

 Саобраћајни знакови са стубовима носачима ком 3,00 

5.4.2 Уклањање заштитне ограде   

 Једнострана ограда са завршним елементима m
1
 148,00 

 

6. VI     ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

6.1 Саобраћајни знакови   

6.1.1 Постављање стандардних саобраћајних знакова   

 Знакови опасности (жута подлога)   

 Троугаони – странице 90cm,  класа 2 ком 2,00 

6.1.2 Знакови изричитих наредби   

 Пречник круга 60cm,  класа 2 ком 2,00 

 Допунске табле    

 Правоугаоник странице 60х30cm, класа 2 ком 2,00 

6.2 Опрема за обележавање препрека на путу и места 

на коме се изводе радови на путу 
  

6.2.1 Запреке   

 ВИИ-2   Запрека једнострука (200х25cm), класа 2 ком 4,00 

6.2.2 Постоља   

 Преносно постоље (800х400х120mm) ком 8,00 

6.2.3 Регулисање саобраћаја заставицама   

 ВИИ-12  Регулисање саобраћаја заставицама 

(400х400mm) 
ком 4,00 
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Основни циљ израде идејног пројекта представља потреба да се сходно тренутним инвестиционим 

могућностима и уз минимум грађевинских радова уради санација постојећег коловоза који је у 

веома лошем стању. 

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

Постојећи локални пут егзистираса ширином од ~ 4.5 до 5.0 m. На стационажи км 1+020.00, налази 

се споменик културе и излетиште и на том делу пут је проширен (налази се плато за паркирање 

аутомобила). Локални пут је урађен са асфалтним коловозом и повезује Иришки венац са 

Чортановцима. 

Постојећа коловозна конструкција локалног пута је у веома лошем стању. На око 30% деонице 

налазе се рупе дубине од 5-7 cm (у овим рупама нема асфалта, види се туцаник). Одржавање пута је 

веома лоше, а то се сводило само на попуњавање рупа асфалтном мешавином, тако да је пут 

изгубио своју подужну и попречну геометрију. 

На деловима трасе предметне деонице банкина уопште да нема. Путних канали се налазе у другом 

делу предметне деонице и веома су плитки и зарасли коровом. 

ГЕОМЕТРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ  

За потребе израде предметног пројекта дефинисана је  Осовина 1. 

Такође, за потребе предметног пројекта, дефинисана је и нивелета по осовини саобраћајнице, а у 

складу са захтевима коловозних констукција дефинисаних за саобраћајнице. Нивелета 

саобраћајнице уклопљена је у постојеће стање. 

На укупној дужини предметне деонице, саобраћајница је дефинисана са ширином коловоза од 5.00 

m, осим на платоу на који служи за паркирање возила. Целокупна деоница је у постојећем стању са 

једностраним и кровастим попречним нагибом коловоза. Овако решење је задржано на целој траси. 

Ширина банкина је 1.00 m скоро на целој дужини предметне деонице. 

11000 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

11010 ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКТА 

11010.1              Опис радова 

Обележавање осовине пута треба да укључи сва мерења са претходно овереног-прихваћеног 

оперативног полигона од стране надзорног органа, са циљем преноса података из пројекта на терен 

или са терена у цртеже, као и осигурање, обнављање и одржавање тачака успостављених на терену 

током читавог периода грађења, односно до предаје радова Инвеститору. 

11010.2       Контрола током извођења 

Извођач ће редовно контролисати обележену осовину пута, путне профиле, сталне тачке (репере) и 

полигоне тачке. Извођач ће обновити сваку уништену или оштећену ознаку о свом трошку. 

Надзорни орган ће контролисати тачност обновљених ознака. 

11010.3   Предаја и пријем по завршетку посла 

Извођач ће обновити осовину пута, стационаже, полигоне тачке и сталне тачке на захтев 

Инвеститора, по завршетку свих радова на путу и предати их Инвеститору пре техничког пријема. 

Прописна белешка о пријему/предаји треба да постоји. 

11010.4             Мерење и плаћање 
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Обрачун изведених радова врши се по метру дужном (m’) исколчене трасе. 

11060   СТРУГАЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА СА ОДВОЗОМ 

11060.1  Опис радова 

Постојеће асфалтне слојеве коловоза стругати у дебљини д= 0-4 cm. Остругани материјал одвести 

на депонију коју одреди Надзорни орган. 

11060.2  Извођење радова 

Радови се изводе специјалним машинама променљиве радне ширине и дебљине слоја који се скида. 

Након извршеног скидања дела асфалта, Извођач је обавезан да потпуно очисти подлогу пре 

полагања наредних слојева коловозне конструкције. Скинути асфалт треба транспортовати или на 

привремену депонију коју је одобрио Надзорни орган ради поновне употребе или га треба уклонити 

са места градње и депоновати у складу са инструкцијама Надзорног органа како би га Наручилац 

касније могао поново користити. 

11060.3  Мерење и плаћање 

Извршени рад мери се и плаћа у метрима кубним (m
3
), а по јединичној цени која обухвата сав рад и 

материјал на припреми, санацији и транспорту оструганог материјала. 

11100   ПРИПРЕМА РАДНИХ СПОЈЕВА ЗА НАСТАВАК АСФАЛТНИХ РАДОВА 

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

извршити степенасто засецање асфалтног коловоза (д=6-10cm.) Пнеуматским чекићем са откопном 

лопатицом или циркуларним резачем. Линија засецања на површини коловоза треба да је права. 

Степени засецања по висини су равни висини изведених слојева, са хоризонталним ходом од око 10 

cm за асфалтне слојеве. Материјал добијен рушењем утоварити у возило, транспортовати на 

депонију или употребити на градилишту. 

Обрачун изведених радова врши се по метру дужном (m
1
) припремљеног коловоза за наставак, а 

према горњем опису. 

 

11120   САНАЦИЈА ОШТЕЋЕНИХ ПОВРШИНА КОЛОВОЗА 

11120.1  Опис радова 

Рад се састоји у набавци материјала, обради и чишћењу површине која се поправља, разастирању и 

збијању материјала, заштити извршене поправке. На овај начин могу се поправити мрежасте 

пукотине облика крокодилске коже средњег и високог интензитета као и улегнућа свих интезитета. 

11120.2  Извођење радова 

Санацију извршити правоугаоним вертикалним опсецањем асфалта око оштећења до дубине 

дебљине оштећеног слоја. После детаљног чишћења компримованим ваздухом нанети битуменску 

емулзију. Емулзију у складу са SRPS U.М3.024 (1997) равномерно нанети са минимум 300 gr 

емулзије по m
2
. Припремљено оштећење испунити у једном слоју асфалтном мешавином БНС 22 

тако да се након збијања постигне кота коју има околни коловоз. 

11030.3  Мерење и плаћање 

Извршени рад мери се и плаћа у тонама (t) уграђеног материјала. 
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12000       ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

12015        ДОГРАДЊА БАНКИНЕ 

12015.1       Опис рада 

Овај рад се састоји од риповања, омекшавања и разбијања хумусне банкине до просечне дубине од 

20 cm. 

12015.2      Обрачун рада 

Овај рад се мери израчунавањем према нацртима из пројекта, у кубним метрима (m
3
) изрипованог, 

омекшаног хумуса пре додавања новог хумуса. 

 

13000 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 

13030 ИЗРАДА БИТУМИНИЗИРАНОГ ХАБАЈУЋЕГ НОСИВОГ  СЛОЈА БНХС 16, д=6cm 

Битуменизирани носиви хабајући слој (БНХС) је носиви слој у коловозној конструкцији израђен од 

мешавине каменог материјала, каменог брашна и битумена као везива. БНС А, израђен је на бази 

дробљеног сепарисаног каменог материјала према SRPS-u B.B3.100 (камени агрегат), уз додатак 

каменог брашна према потреби. Камени материјал, песак и камено брашно морају задовољавати 

услове прописане SRPS-ом. У минералној мешавини не сме бити органских материја. 

Гранулометријски састав мешавине мора бити такав да задовољи прописане криве просејавања и 

стандарда (U.Е9.021). Као везиво употребљава се битумен БИТ 60. Тачан удео битумена одређује се 

израдом претходног састава мешавине, а орјентационо се креће у границама од 3.3-5.2 %. Пре 

почетка радова мора се лабораторијски испитати сав материјал који ће се употребити, а што мора да 

буде у складу са техничким условима за израду подлога SRPS.U.Е9.020. Справљање масе врши се 

савременим асфалтним базама, а уграђивање са финишерима са потребним ваљањем комбинованим 

гуменим и глатким ваљцима. Транспорт масе вршити возилима-киперима са лименим сандуком. У 

току справљања и уграђивања масе потребно је вршити сва контролна испитивања, испитивање 

материјала и асфалтне масе у складу са стандардима. Слојеви мора да се изводе у пројектованим 

дебљинама и пројектованим попречним падовома. Контролним испитивањима произведене 

асфалтне масе врши се за сваких произведених 150 тона масе и то: удео битумена, 

гранулометријски састав, стабилност шупљина битуменом. Контролна испитивања уграђеног слоја 

врше се на сваком другом попречном профилу изведеног слоја и то: удео шупљина, степен 

збијености и дебљина слоја.  

Обрачун изведених радова врши се у метру квадратном (m
2
) уграђеног слоја. У цени су садржани 

сви трошкови набавке материјала, производње и уграђивања асфалтне масе, превоз, опрема 

претходна и контролна испитивања и сви остали трошкови потребни за извођење радова.  

13035  ИЗРАДА ИЗРАВНАВАЈУЋЕГ СЛОЈА БНС 22 ПРОМЕНЉИВЕ 

ДЕБЉИНЕ 

13210.1      Опис позиције 

Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и збијање асфалтне 

мешавине по врућем поступку од минералног материјала и битумена у једном слоју променљиве 

дебљина, односно према котама и димензијама датим у грађевинском пројекту. 
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13210.2       Материјали 

Саставни материјали за израду изравнавајућег слоја од битуменизираног материјала: 

• камено брашно карбонатног састава 

• дробљени камени материјал карбонатног или силикатног састава 0–4 mm 

• дробљени седиментни камени агрегат 4/8, 8/16  и 16/22 mm 

• везиво БИТ 60 

13210.3 Извођење, квалитет и испитивања 

Извођење, квалитет и испитивања се изводе у свему према стандарду SRPS  U.Е9.021/86. 

13210.4         Мерење и плаћање 

Обрачун се врши по метру кубном (m
3
) извршеног посла, који одговара захтеваном квалитету 

прописаном овим Техничким условима и границама толеранције. 

13036 ИЗРАДА ИЗРАВНАВАЈУЋЕГ СЛОЈА ОД УВАЉАНОГ СТРУГАНОГ АСФАЛТА 

Опис 

 Ово позиција обухвата израду изравнавајућег слоја од струганог асфалта уваљаног са песком 

шљунком или каменом ситнежи. Асфалт је добијен стругањем постојећег коловоза, дебљине и 

ширине према Пројекту 

Са обе стране коловоза, изравнавајући слој се ради од уваљаног струганог асфалта када су дебљине 

изравнавајућег слоја веће од технолошке дебљине изрававајућег слоја од БНС22.  

Извођење и квалитет радова  

Сви радови морају се извести према детаљним нацртима из Пројектне документације, уколико овим 

условима није другачије одређено.  

Материјал за изравнавајући слој мора бити збијен. Површина насутог слоја мора бити израђена с 

попречним и уздужним нагибом према пројекту. Одступање дебљине нанесеног слоја у збијеном 

стању, у односу на пројектовану, дозвољено је у границама ±1 cm.  

Мерење и плаћање  

Количине за обрачун одређују се у кубним метрима (m³) пројектоване дебљине изравнавајућег слоја 

на основу стварно извршеног рада у оквиру Пројекта.  

У уговорену цену морају бити укључени сви радови у вези с набавком материјала, транспортом, 

уграђивањем и све остало што је потребно за потпуно довршење радова, тако да Извођач нема 

право да захтева никакву надокнаду.  

Количине одређене из ових техничких услова, плаћају се по јединичној уговореној цени. 

14000 ОДВОДЊАВАЊЕ 

14500 ЧИШЋЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КАНАЛА 

Опис  

Рад обухвата чишћење и продубљивање постојећих одводних канала ради њиховог враћања у 

првобитну функцију са транспортом ископаног материјала до 500m
1
. Рад обухвата чишћење у 

локалном тлу, према профилима и подацима из пројекта. 
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Ископани материјал се може привремено одложити на удаљеност од једног метра са обе стране 

горње ивице канала, ако је то с обзиром на теренске и остале услове могуће. Ископани материјал 

транспортовати у депонију. По извршеном ископу, дно канала изравнати и дотерати према 

пројектованом паду и висинским котама, што прегледа и прима надзорни орган. Нивелета дна 

канала мора одговарати пројекту у свакој тачки профила, тако да не може доћи до задржавања воде 

у каналу. Рад се мора изводити тако да у случају временских непогода не дође до оштећења на 

обављеним радовима због испирања материјала. Корење, шипражје и сличне препреке у зони 

канала треба одстранити без посебне наплате. 

Чишћење канала се обрачунава и плаћа по јединичним ценама за метар дужни (m
1
) очишћеног 

и/или профилисаног канала. У цену улази сав рад описан у овој тачки, са чишћењем и уређењем 

терена у зони канала. 

САОБРАЋАЈНА  СИГНАЛИЗАЦИЈА 

Предмет саобраћајне сигнализације и опреме пута у склопу Техничке документације појачаног 

одржавања локалног пута обухвата трасу са почетном релативном стационажом од км 0+000 до км 

3+393.03, т.ј. до раскрснице која води према хотелу „Норцев“,  стога је саобраћајна сигнализација и 

опрема пројектована за услове одвијана саобраћаја ван насеља. Пројекат саобраћајне сигнализације 

и опреме уређен је на основу грађевинског пројекта. 

Примењена решења испуњавају савремене захтеве у погледу активне и пасивне безбедности 

саобраћаја, и обезбеђују корисницима пута високи ниво услуге. Пројектована хоризонтална и 

вертикална саобраћајна сигнализација и опрема пута је у потпуности усклађена са српским 

стандардима, законским прописима (Закон о  безбедности саобраћаја на путевима, Сл.гласник РС 

бр.41/2009.г., Правилником о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС, бр. 134/2014.г.), 

и датим техничким условима за извођење елемената саобраћајне сигнализације и опреме.  

У графичком делу пројекта, на ситуационим плановима приказано је новопројектовано стање 

саобраћајне сигнализације и опреме у размери 1:500. 

Положај елемената сигнализације и опреме одређен је стационажом која је уписана поред њих, а 

дате су и димензије саобраћајних знакова, класа материјала за израду саобраћајне сигнализације, 

као и висине носача саобраћајних знакова. Такође, дати су и поједини детаљи саобраћајне 

сигнализације.  

За све елементе сигнализације и опреме, чији су изглед и мере тачно дефинисани српским 

стандардима или Правилником о саобраћајној сигнализацији, није овим пројектом предвиђен 

детаљни цртеж, а ови у ситуацијама носе ознаке из Правилника. 

Под стандардним знаковима у спецификацијама, подразумевају се знакови који се израђују према 

Правилнику о саобраћајној сигнализацији, односно SRPS - u. 

Спецификација, предмер и предрачун радова за извођење саобраћајне сигнализације и опреме су 

дати у форми прегледних табела. Количине постојећих саобраћајних знакова и опреме који се 

уклањају обрачунате су у пројекту сталне саобраћајне сигнализације и опреме. 

У склопу овог пројекта урађена је привремена саобраћајна сигнализација и опрема која је 

неопходна за време извођења грађевинских радова на предметној траси пута. 

2. ЗАКОНСКА И ТЕХНИЧКА РЕГУЛАТИВА 

2.1.  ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ, ТЕХНИЧКА УПУТСТВА И СТАНДАРДИ 

2.1.1. Закони Републике Србије 

-Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", број 41/2009.г.) 
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-Закон о изманама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник 

РС", број 53/2010.г.) 

- Закон о службеној употреби језика и писама ("службени гласник рс", бр. 45/91, 53/93,67/93, 48/94, 

101/2005.г.) 

2.1.2. Правилници Републике Србије 

- Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", број  134/2014.г.) 

- Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти 

и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", број 50/2011.г.) 

2.1.3. Техничка упутства са обавезујућом применом ЈП „Путеви Србије“, Београд 

- Техничко упутство за спровођење одредаба Правилника о саобраћајној сигнализацији 

- Техничко упутство о примени подлоге знака при изради саобраћајних знакова на државним 

путевима Републике Србије БС-04 

- Техничко упутство о начину испитивања и поступку оцењивања усаглашености саобраћајних 

знакова са захтевима стандарда на државним путевима Републике Србије БС-03 

- Техничко упутство Примена система за задржавање возила на државним путевима Републике 

Србије 

2.1.4. Стандарди Републике Србије 

a. SRPS U.S4.201 2005 Saobraćajni znakovi na putevima - Latinično pismo i brojke normalne širine 

za saobraćajne znakove - Oblik i veličine 

b. SRPS U.S4.202 2005 Saobraćajni znakovi na putevima - Latinično usko pismo i brojke za 

saobraćajne znakove - Oblik i veličine 

c. SRPS U.S4.203 2005 Saobraćajni znakovi na putevima - Ćirilično pismo i brojke normalne širine 

za saobraćajne znakove - Oblik i veličine 

d. SRPS U.S4.204 2005 Saobraćajni znakovi na putevima - Ćirilično usko pismo i brojke za 

saobraćajne znakove - Oblik i veličine 

e. SRPS Z.S2.220 1989 Oznake na kolovozu - Klasifikacije, termini i definicije 

f. SRPS U.S4.221 1980 Oznake na kolovozu - Uzdužne oznake - Definicije i podela 

g. SRPS U.S4.222 1991 Oznake na kolovozu - Uzdužne oznake - Neisprekidane linije 

h. SRPS U.S4.223 2005 Oznake na kolovozu - Uzdužne oznake - Isprekidane linije 

i. SRPS U.S4.224 1991 Oznake na kolovozu - Uzdužne oznake - Udvojene linije 

j. SRPS EN 1436  Materijali za obeležavanje puta  -  Performansa oznake za učesnike u saobraćaju 

k. SRPS Z.S2.235 1991 Saobraćajno-tehnička oprema javnih puteva - Smerokazi 

l. SRPS Z.S2.240 1983 Oznake na kolovozu - Boje za tankoslojne oznake na kolovozu - Tehnički 

uslovi 

m. SRPS Z.S2.300 1984 Saobraćajni znakovi na putevima - Tehnički uslovi 

n. SRPS Z.S2.301 1983 Saobraćajni znakovi na putevima - Znakovi opasnosti - Grafičko 

predstavljanje 

o. SRPS Z.S2.304 1983 Saobraćajni znakovi na putevima - Znakovi zabrane, odnosno ograničenja - 

Grafičko predstavljanje 

p. SRPS Z.S2.306 1983 Saobraćajni znakovi na putevima - Znakovi obaveštenja - Grafičko 

predstavljanje 

q. SRPS Z.S2.306/1 1988 Saobraćajni znakovi na putevima - Znakovi obaveštenja - Grafičko 

predstavljanje - Dopuna 1 

r. SRPS Z.S2.308 1984 Saobraćajni znakovi na putevima - Dopunske table - Grafičko predstavljanje 

s. SRPS Z.S2.330 1984 Saobraćajni znakovi na putevima - Boje za saobraćajne znakove 

t. SRPS EN 12899-1  Fiksni, vertikalni saobraćajni znakovi na putevima. Deo 1: Fiksni znakovi 

u. SRPS U.S4.100 1997 Tehnička oprema javnih puteva. Zaštitne ograde, čelične. Tehnički uslovi za 

izradu i isporuku 

v. SRPS U.S4.104 1995 Tehnička oprema javnih puteva. Zaštitne ograde i branici. Termini, definicije 

i klasifikacija 

w. SRPS U.S4. 108 1997 Tehnička oprema javnih puteva. Zaštitne ograde, čelične. Oblik i mere 

x. SRPS U.S4. 110 1984 Tehnička oprema javnih puteva. Zaštitne ograde, čelične. Tehnički uslovi za 

postavljanje 
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y. SRPS EN 1317 Evropski standard.  Zaštitne ograde 

z. SRPS Z. S2. 852 Oprema za obezbeđenje radilišta i privremenih prepreka na putu. Branici. 

Tehnički uslovi 

aa. SRPS Z. S2. 853 Oprema za obezbeđenje radilišta i privremenih prepreka na putu. Zapreke. 

Tehnički uslovi 

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

 На основу расположиве геодетска подлоге и на основу рекогносцирања предметне деонице, 

саобраћајна сигнализација на предметном путу готови да не постоји, осим једног саобраћајног знака 

опастности (I-2.1 са допунском таблом) и саобраћајног знака обавештења (III-67 (40)– брзина која 

се препоручује) који су искривљени и избледели. На основу анализе постојећег стања закључује се 

да је саобраћајна сигнализација у лошем стању када су у питању садржај и квалитет (искривљени и 

закривљени саобраћајни знакови и стубови носачи саобраћајних знакова) и да није постављена у 

складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији и SRPS стандардом и као такву је треба 

уклонити. 

 Са леве стране пута у смеру раста стационаже од km 0+030.00 до km 0+150.00 снимљено је 

да постоји једнострана заштитна ограда (ЈО) која је у доста лошем стању. Стога се овим пројектом 

предвиђа њена замена новом оградом типа једностране ограде (ЈО/4), према SRPS U.S4.104.  

 

4. ПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 

Пројектовање саобраћајне сигнализације и саобраћајно техничке опреме је уследило након снимања 

постојеће саобраћајне сигнализације и оцене њеног стања у складу са Законом, прописима, 

стандардима и савременом праксом у овој области. На овај начин се остварује основни циљ 

пројекта → ефикасно одвијање саобраћаја и повећана безбедност свих учесника у саобраћају. 

Примењена решења испуњавају савремене захтеве у погледу активне безбедности учесника у 

саобраћају. У циљу безбедног одвијања саобраћаја, на предметној деоници,  учесници у саобраћају 

се упозоравају о природи опасности на путу саобраћајним знаком: I-1 “Кривна налево“, I-1.1 

„Кривина надесно“ и I-2.1 “двострука кривина или више узастопних кривина од којих је прва 

надесно“ који јасно указује на природу опасности. Знаковима изричитих наредби II-30 “Ограничење 

брзине” дефинисано је да се учесници у саобраћају не смеју кретати брзином већом од означене на 

знаку. 

4.2       ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 

4.2.1 СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ 

Пројектовани су у складу са Правилником о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС, 

бр. 134/2014.г.) и српским стандардима о саобраћајним знаковима на путевима (SRPS Z.S2. 301 до 

309).  

Пројектом су предвиђене следеће величине саобраћајних знакова: 

► Знакови опасности: 

◊ Троугаони дужина странице 90 cm; 

► Знакови изричитих наредби: 

◊ Круг пречника ᴓ 60 cm; 

► Знакови обавештења (са рамом): 

◊ Квадрат 70x70 cm. 

 Пројектно решење предвиђа да стандардни саобраћајни знакови на траси локалног пута 

имају материјал класе 2, осим знакова III-63F и III-64F којим су означене опасне кривине имају 

материјал класе 3. Знакови из серија III-63F и III-64F се постављају у складу са “Техничким 

упутством за означавање опасних кривина на државним путевима Републике Србије” ЈП-а “Путеви 
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Србије” бр.BS-01 из 2008. године. У графичком делу пројекта, на ситуационим решењима 

саобраћајне сигнализације и опреме су приказани новопројектовани саобраћајни знакови. 

4.2.2 НОСАЧИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА 

 За стандардне саобраћајне знакове су предвиђени једностубни цевни носачи, чија дужина 

зависи од величине и броја знакова на њима. Дужина (висина) носача одређује се из детаљаног 

положаја знакова, а према величини и броју знакова на њима, потребне дубине темеља и изабраног 

начина причврћавања знакова на носач, као и положаја постављања знакова на терену. Продужење, 

односно скраћење због косине терена, установљава произвођач на терену или из пројекта. На 

ситуационим плановима саобраћајне сигнализације и опреме на сваком знаку уписана је дужина 

носача (Ln) (било да је један или више знакова на истом носачу). Укупна дужина носача чини 

уградњу носача на банкини, слободна дужина и дужина потребна за монтажу знакова на носач. 

Пројектом је предвиђено постављање цевних носача саобраћајних знакова следећих дужине:  

L=2.70m, 2.80m, 3.00m, 3.40m и 3.90m. Знакови се испоручују заједно са одговарајућим носачима, 

које пројектује произвођач знака, а према важећим техничким условима. 

 Постављени знакови  су обезбеђени од окретања и смицања челичним обујмицама са 

завртњима. Стубови носачи саобраћајних знакова израђују се од челичне вучене цеви једноличног 

пресека и дебљине. Са горње стране цеви носача морају бити затворене како би се спречили штетни 

атмосферски утицаји. Знакове треба поставити у сагласности са одредбама важећих Правилника 

које се односе на растојање ивице знака од коловоза (уважавајући ширине слободног и саобраћајног 

профила), што је приказано у графичком прилогу на детаљима. 

4.3 ЕЛЕМЕНТИ ОЗНАКА НА КОЛОВОЗУ 

 Ознаке на коловозу у погледу техничких услова морају да задовоље захтеве дефинисане 

Правилником о саобраћајној сигнализацији и SRPS стандарда који се односе на предметну област.  

Примењене су ознаке на коловозу из следећих SRPS стандарда: 

 SRPS U.S4.222, SRPS U.S4.223 и SRPS U.S4224 – Уздужне ознаке 

 Предметна траса локалног пута има ширину коловоза 5,00m, тако да су саобраћајне траке за 

континуалну вожњу ширине 2,50m, осим у кривинама где се изводи проширење ширина 

саобраћајне траке износи од 2,75 – 4,05m у зависности од проширења. 

 Ознаке на коловозу се изводе белом бојом. На локалном путу ширина разделних и ивичних 

неиспрекиданих и испрекиданих линија је 12 cm. Димензије, боје и ритам прекида ознака на 

коловозу дати су на цртежима у пројекту. 

 Материјал, технологија извођења и остала својства боје прописани су стандардом SRPS 

Z.S2.240. Материјали којима се изводе ознаке на коловозу морају бити отпорни на хабајуће дејство 

пнеуматика и атмосфералија, уз очување задовољавајућег коефицијента отпора клизања. Ознаке на 

коловозу се током експлоатације предметних површина морају одржавати у прописаном стању 

(обнављати и сл.).  

4.4  ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 

4.4.1. СВЕТЛОСНЕ ОЗНАКЕ НА ПУТУ 

Елементи саобраћајне опреме чине светлосне ознаке на путу - смерокази према стандарду SRPS 

Z.S2.235 и рефлектујућа тела-катадиоптери. 

- Смерокази VIII-1 и  рефлектујућа тела-катадиоптери 
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 На предметној деоници, ван насеља, примењене су светлосне ознаке на путу у виду 

смероказа којима се означавају ивице коловоза. Пројектовани су смерокази на местима на којима не 

постоји еластична одбојна ограда са катадиоптерима. Изласком на лице места предметне деонице 

уочено је да светлосне ознаке у виду смероказа непостоје, тако да треба поставити нове смероказе 

према стандарду SRPS Z.S2.235. Удаљеност смероказа од ивице коловоза износи 0,50m, с једне 

стране правоугаоник црвене боје (са десне стране), постављен вертикално, а са друге стране 

правоугаоник беле боје (са леве бела ноћна ознака), постављен вертикално. Такође, постављањем 

нове заштитне ограде потребно је ставити на њу рефлектујућа тела-катадиоптере на одстојању од 

12m.  

4.4.2. СИСТЕМИ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 

 Системи за задржавање возила (челична заштитна ограда за возила) је пројектована у складу 

са српским стандардима (SRPS U.S4. 100, 104, 108 и 110) и европским нормама (SRPS ЕN 1317). 

Предвиђена је заштитна ограда на спољним ивицама коловоза код високог насипа са леве стране 

коловоза у смеру раста стационаже како је приказано у графичком делу пројекта. 

 При пројектовању заштитне челичне ограде су испуњени захтеви за избор одговарајуће 

врсте ограде у зависности од услова саобраћаја на локалном путу у погледу нивоа задржавања (H1) 

и подручја деловања (W5). Пројектом је предвиђена уградња једностране ограде (ЈО) на банкини 

0,50 m од ивице коловоза на висини 0,75 m са размаком стубова од 4,00 m са почетним и завршним 

конструкцијама-косим елементима ЈО дужине 12m. На основу ранга пута, PGDS, конфигурације 

терена и безбедностних разлога предвиђено је постављање овог типа заштитне ограде 48,0 метара 

испред опасне препреке, целом дужином опасног места и 48,0 метара након препреке у складу са 

Техничким упуством примена система за задржавање возила на државним путевима Републике 

Србије-БС-04/Београд 2013.године (измењено и допуњено издање). 

 У жлеб ограде уграђују се рефлектујућа тела-катадиоптери, при чему катадиоптери 

постављени на огради са десне стране коловоза у смеру кретања возила су црвено-бели, на 

одстојању од 12m. 

 На ситуационим решењима саобраћајне сигнализације и опреме приказана је ограда која је 

постављена на одређеној локацији, стационажа и исписана је количина која је потребна за 

уграђивање овог елемента саобраћајне опреме. 

4.4.3. САОБРАЋАЈНА ОГЛЕДАЛА 

Посебно непрегледна места су опремљена саобраћајним огледалима како би се поспешили услови 

међусобне сагледљивости возила која долазе у сусрет. 

4.5 УКЛАЊАЊЕ И ИЗМЕШТАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 

 Постојеће саобраћајне знакове је потребно демонтирати и са темељом и носачем уклонити. 

Постојећи знакови који се уклањају дата је њихова количина у спецификацији, предмеру и 

предрачуну радова  Такође, потребно је уклонити постојећу заштитну ограду, јер није у складу са 

SRPS ЕN 1317.  

 

5. ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА ЗА ВРЕМЕ            

ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

 У време извођења радова на уређењу предметне деонице дуж локалног пута поставља се 

саобраћајна сигнализација којом се возачи обавештавају о приближавању месту на коме се изводе 

радови, те обавезују на вожњу уз повећан опрез и лимитирану брзину. У време извођења радова 

предметна деоница локалног пута потпуно се затвара за саобраћај. 
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 Саобраћајни знакови привремене саобраћајне сигнализације обухваћени овим пројектом се 

израђују на жутој подлози, осим знакова II-3 (Забрана саобраћја у оба смера) и допунске табле IV-5 

(Осим за возила градилишта) израђују на белој подлози. Лице саобраћајног знака треба да има 

флуоресцентна својства израђена од материјала класе 2. 

 Саобраћајно-техничка опрема за обележавње препрека на путу и места на коме се изводе 

радови на путу, према пројекту предвиђа: 

 Запреке: 

• Једноструке (ВИИ-2), 

 Преносно постоље, 

 Заставице за ручно регулисање саобраћаја. 

 Саобраћај је могуће, по потреби, преусмеравати и ручним регулисањем саобраћаја, а према 

тренутним захтевима технологије извођења радова и потребама Извођача. 

 Све предузете мере за означавање и обезбеђивање радилишта и привремених препрека се 

проверавају и мењају у случајевима кад се измене услови, а уклањају одмах кад престану сметње за 

нормално одвијање саобраћаја. У складу са таквим поставкама утврђена је и спецификација радова 

потребне саобраћајне сигнализације и опреме као и предмер и предрачун радова. 

 Диспозиција саобраћајне сигнализације и опреме је дата у графичком делу пројекта, у коме 

су приказани и поједини детаљи потребни за извођење сигнализације. 

Извођач радова је обавезан да обезбеди перманентно, беспрекорно функционисање комплетне 

саобраћајне сигнализације и опреме обухваћеним овим пројектом! 

 Сигнализација се поставља у складу са Техничком препоруком за означавање радова на 

путу коју је издао Савезни завод за стандардизацију у Београду 1992.године. 

 Услови за постављање саобраћајне сигнализације за време извођења грађевинских радова, 

диспозиције саобраћајних знакова и њихове количине дате су у одговарајућим деловима овог 

пројекта. 

 Све предузете мере за означавање и обезбеђивање радилишта и привремених препрека се 

проверавају и мењају у случајевима кад се измене услови извођења радова, а уклањају одмах кад 

престану сметње за нормално одвијање саобраћаја. 

Саобраћајне знакове и опрему, према одобреном плану одвијања саобраћаја, поставља за то 

овлашћена организација за одржавање путева. Уколико радна организација која изводи конкрене 

радове на путу поседује одговарајућу сигнализацију и опрему, план одвијања саобраћаја са 

динамиком радова треба да достави овлашћеној организацији за одржавање јавних путева. 

         Пре отпочињања радова извођач је дужан да o изменама у режиму саобраћаја обавести 

надлежни орган МУП Републике Србије, надлежни саораћајно-инспекцијски орган и јавност путем 

средстава јавних информисања! 
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III   ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ 

 
 

1. Идејни пројекат(ИДП):  

Санација локалног пута на Фрушкој гори од државног пута IБ реда бр.21 до скретања према 

хотелу „Норцев“, деоница: km 0+000.00 до km 3+393.03- пројекат бр.66/15 из августа 

2015.године, израђен од стране „VIA INŽENJERING“ДОО за пројектовање, консалтинг и 

инжењеринг  из Новог Сада, ул. Цара Уроша бр.3 

Књига 1.  Пројекат саобраћајница  

Књига 8.  Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације 

Свеска 8.1.   Пројекат  саобраћајне сигнализације 

Свеска 8.2.   Пројекат привремене саобраћајне сигнализације 

 

2. Решењe о одобрењу за извођење радова бр.04-351-111/2015 од 24.08.2015.године 

издато од стране Службе за заштиту животне средине и урбанизам Општинске управе 

општине Ириг 

 

3. Понуђач може извршити увид у пројекат у згради Општинске управе општине Ириг, 

ул. Војводе Путника 1, Ириг сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. 
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IV    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛАНА 75. И  

 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

  ИСПУЊЕНОСТ TИХ УСЛОВА 

 

 

IV-1. Упутство као се доказује испуњеност услова из члана 75. и  76.Закона 

 

 IV-1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одеђени  чланом 75. Закона о јавним 

набавкама и доказивање испуњености услова на основу  члана 77. Закона  

 

1. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар. 

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

регистра надлежног Привредног суда. 

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

одговарајућег регистра.  

 

2. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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 за правна лица: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 

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

преваре; 

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

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

организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

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

Доказ за предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

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

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

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

(докази по датуму издавања не смеју бити старији од два месеца пре отварања понуда, уколико има 

више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког законског заступника). 

 

3.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  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. 

Докази за правна лица, предузетнике и физичка лица:  

 Потврда (уверење) Министарства финансија- Пореске управе за измирене доспеле порезе и 

доприносе и  

 потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за  измирене доспеле обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода, 

-или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији или 

-ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду да се налази у поступку приватизације 

Агенције за приватизацију 

(потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда). 
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4.Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је предмет  јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом.   ( испуњеност услова из члана 75.тачка 5. ЗЈН) 

Доказ: За ову јавну набавку се не тражи испуњеност услова из члана 75.тачка 5) ЗЈН 

 

  5.Услов: : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

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

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

подношења понуда (чл.75.ст.2. Закона). 

Доказ: Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве на основу члана 75.став 2.ЗЈН.-

Образац X je саставни део ове Конкурсне документације. 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) сваки члан групе понуђача, 

укључујући и носиоца посла, мора да достави попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве 

наоснову члана 75.став 2.ЗЈН. 

 

 

IV-1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одеђени 

    чланом 76.  Закона о јавним набавкама 

 

1.Услов: Неопходан финансијски капацитет  

1. Да је понуђач у претходне три године (2013.,  2014. и 2015.год.),  имао укупне приходе у висини 

од најмање 100 милиона динара са  ПДВ-ом.  

2.да понуђач  нема регистрованих дана неликвидности, у периоду од 12 месеци пре објављивања 

позива за подношење понуда односно од 20.01.2016. године до 20.01.2017.године  

 

       Доказ: 

      1. Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје  АПР (копија) за   2013., 2014. и   

          2015.год.  или биланс стања и успеха за   2013., 2014. и   2015. годину  са мишљењем   

           овлашћеног  ревизора  ( ако постоји законска обавеза) (копије) 

       2. Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 20.01.2016.године-20.01.2017.године. 

Орган надлежан за издавање:НБС, Дирекција за регистре и принудну наплату,ул. Бранка 

Радичевића 16А, Крагујевац потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним 

подацима о фирми и исказом која се потврда жели.Адреса:sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs  ; 

zahtevzapotvrde@nbs.rs.  Понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно 

доступни на интернет страници Народне банке Србије, али у понуди мора да наведе интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

   

2. Услов: Неопходан пословни капацитет –  Да је понуђач у периоду од 2012.г. – 2016.г.   успешно  

и квалитетно извео радове на путевима и улицама ( санација, реконструкција и грађење путева и 

улица) и то у укупном кумулативном износу од најмање 60.000.000,00 динара са ПДВ-ом или 

50.000.000,00 динара без ПДВ-а.   

 

 Доказ:  

1.Референц листа  о изведеним радовима (образац  VII.2.),  на обрасцу у  конкурсној 

     документацији  и  

2. Потврда издата од стране инвеститора (образац  VII.3.),    на обрасцу у  конкурсној  

    документацији  и  

      3.  Фотокопија уговора, са насловним странама окончаних ситуација где се види рекапитулација  

           радова са овереним ситуацијама о изведени  радовима са рефернц  листе. 

 

3.Услов: Неопходан технички капацитет: 

      * Да понуђач поседује: 

- Асфалтнау базу у власништву или закупу,                                 мин 100t/h 

укњижену, која је у претходне три 

              календарске године производила минимално по  
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            15.000 тона асфалта сваке године   

            удаљену до 70 км од места извођења радова 

-  Грејдер                                                                                                       комада    1 

-  Камион кипер носивости преко  10 тона                                               комада   10 

-  Ваљак за асфалтирање комбиновани челични и пнеуматски              комада    1 

-  Ваљак за асфалтирање гумени                                                                комада    1 

-  Челични тандем ваљак                                                                             комада    1 

- Финишер ширине 3,0 – 6,0 метара                                                           комада    1 

-  Багер                                                                                                           комада    2 

-  Глодалица за асфалт мин. ширине 1 m са самоутоварном траком      комада    1 

-  Цистерна за емулзију                                                                                комада    1  

-  Компресор                                                                                                  комада    2  
 

 

   Доказ:  
        1. Попуњен, потписан и оверен Образац за технички капацитет (образац бр. VII.5.), 

        2. Фотокопију саобраћајне дозволе за возило  за које се издаје саораћајна дозвола и  

        3. Фотокопије  књиговодствених картица основних средстава или фотокопије пописних  

            листа састављених на дан 31.12.2016.године ( на којима ће текст маркером бити  

            означена тражена техничка средства), а ако је опрема набављена у 2017.године  

            доставити копије   рачуна о  набављеној опреми. 

  4. Доказ за асфалтну базу:  

          - Извод из листа непокретности (или извод из земљишњих књига) и употребну дозволу 

           - Купопродајни уговор (или рачун) за асфалтну базу са  наведеним  производним 

             капацитетом асфалтне базе 

           - Изјаву понуђача и власника асфалтне базе дату под пуном материјалном и кривичном 

              одговорношћу, потписану од стране одговорног лица и оверену печатом, да је асфалтна  

            база технички исправна и у функцији, као и да је у претходне три календарске године 

             производила минимално по 15.000 тона асфалта сваке године 

            - Књиговодствену лагер листу или аналитичку картицу, за претходне три године, из које се  

             види количина произведеног асфалта на годишњем нивоу 

            - Изјаву понуђача дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од  

              стране одговорног лица и оверену печатом којом се доказује тражена удаљеност базе. Уз  

             ову изјаву приложити и одштампану и обележену трасу пута са уписаним растојањем  

             измереним помоћу веб сајта www.maps.google.com 

            - Уколико је асфалтна база у закупу потребно је уз све горе наведене доказе за асфалтну базу  

             доставити и уговор о закупу предметне асфалтне базе 

           

 

 

   *   Да понуђач располаже са са ISO  сертификатима  9001, 14001 и OHSAS 18001 

 

      Услов: сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико располаже са ISO  

                   сертификатима  9001,14001  и  OHSAS 18001 

 

        Доказ: Фотокопије сертификата  

 

 

     4. Неопходан кадровски капацитет:  

          Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има у   радном односу минимално 

30 запослених радника на неодређено  или  одређено време  или радно ангажовано у складу са 

Законом о раду , од којих:  

 -  2   дипломирана инжењера грађевине са лиценцом 412 или 415 или 418 ИКС  

-   1    дипломираног инжењера  саобраћаја са лиценцом 470 или инжењера саобраћаја са лиценцом  

          870 ИКС  

-  ССС- грађевинске струке  - 2 запослена лица; 

-  Возач Ц категорије - 10 запослених; 

http://www.maps.google.com/
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- Руковаоц  грађевинских машина – 5 запослених ; 

- ПКВ или НК радник – 10 запослених. 
 
Докази:  
1. Попуњен, потписан и оверен Обрасце  (образац бр.VII.4 . ),  

2. за запослене на неодређено  или  одређено време:      

   -  фотокопије обрасца пријаве осигурања-образац М  

   -  фотокопије лиценци  ИКС са потврдама да је лиценца важећа за  инжењере  

      

3. за лица радно ангажована:  

  -    фотокопија уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду, 

  -    фотокопије обрасца пријаве осигурања за лица за која је  послодавац обавезан да 

        попуњава образац пријаве осигурања , 

  -   фотокопија лиценци  ИКС  са потврдама да је лиценца важећа за  инжењера   

 

  
      IV-1.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним  

       набавкама 

 

  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора 

да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и члана 75.став 2.ЗЈН (услов 

под редним бројем 5 из дела IV-1.1. конкурсне документације) 

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача  

 

IV-1.4. Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона 

о јавним набавкама 

                      

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

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и члана 75.став 2.ЗЈН (услов под редним 

бројем  IV-1.1. конкурсне документације), а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова 

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

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

основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 

доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је 

јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су 

тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

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

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику.  
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На основу члана 79. став 10. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају  докази из 

члана77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. Образац изјаве чини сасатвни део ове Конкурсне 

документације и дат је у делу VII.13.  Конкурсне докуметације. 

 

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. 

 

Сходно члану 78. став 5. ЗЈН, лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да 

приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из 

члана 75.став1. тачка 1) до 3). 

   Регистар понуђача је доступан на интернет страници. 

 

Понуђач на основу члана 79. став 4. ЗЈН  није дужан да доставља следеће доказе који су јавно 

доступни на интернет старницама надлежних органа, и то: 

- извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ члан 75. ст 1. тач.1.), који је јавно 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs, линк 

Регистри-привредна друштва-претрага података). 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

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

прописани начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apr.gov.rs/
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V      КРИТЕРИЈУМ   ЗА   ДОДЕЛУ   УГОВОРА 

 

 

1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 

додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изрaжени, као и методологијa 

за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну 

објективну проверу оцењивања понуда 

 

У предметном поступку јавне набавке критеријум за избор најповољније понуде  је  најнижа 

понуђена цена. 

 

2. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора  у 

ситуацији када постоје две или више понуда  са једнаким бројем пондера или истом 

понуђеном ценом  

 

 Уколико после спроведеног рангирања понуда,две независне, одговарајуће и прихватљиве 

понуде имају једнаку понуђену цену, Нарућилац ће применити помоћни критеријум – краћи рок 

извођења радова, а уколико је једнак рок за извођење радова примениће се помоћни критеријум –

дужи гарантни рок. 
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VI     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

           Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку радова –  Извођење радова на санацији  

локалног пута на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу 

„Норцев“, ЈН број 01-404-40/2016, за коју је позив објављен на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана  20.01.2017.године, а позив ће бити објављен и на Порталу службених 

гласила Републике Србије и бази прописа. 

 

    1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

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

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
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 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

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

уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  
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 Име особе за контакт:  

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 

понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да 

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 

 

1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка радова- Извођење радова на санацији  

локалног пута на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу 

„Норцев“ 

                

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 
     Авансно плаћање није дозвољено. 

         Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача по 

испостављеним привременим ситуацијама и окончаној 

ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске 

књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, 

и оверених од стране стручног надзора уз важећу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла и 

полису осигурања, у року од 45 дана од дана пријема 

оверене ситуације. 

Рок важења понуде (не може бити 

краћi oд 60 дана од дана отварања 

понуда) 

____ дана од дана отварања понуде 

Рок за извођење радова (мах 60 

календарских дана) 

 

_________  календарских  дана  од увођења извођача 

радова  у посао 

Гарантни рок за изведене радове 
 _________године, од дана примопредаје радова . 

   (не краћи од две године), осим ако је Правилником о 

минималним гарантним роковима за   поједине врсте 

објеката односно радова („Службени гласник РС“, 

број 93/2011),    другачије одређено. За уграђене 

материјале и опрему важи гарантни року складу са 

условима произвођача који тече од дана извршене 

примопредаје радова Наручиоцу. 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде 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 

понуде. 
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VII.      OСТАЛИ ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ 
 
 
 
 

VII.1.   ОБРАЗАЦ   ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ   ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ  ПОЗИВА ЗА  

             ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  И  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

  

Понуђач      ____________________________________________________________изјављује  

да у потпуности прихвата све услове наведене у позиву за подношење понуда и конкурсној  

документацији Наручиоца за јавну набавку бр.01-404-40/2016– Набавка радова- Извођење  

радова на санацији локалног пута на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања 

према хотелу „Норцев“за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки  

20.01.2017.године. 

 
 
 
 

 

   

 

 

 

место________                                                            М.П.                   потпис овлашћеног лица 

 

датум_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава 

понуђач и лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди 
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VII.2.   РЕФЕРЕНЦ  ЛИСТА ПОНУЂАЧА О  ИЗВЕДЕНИМ 

             РАДОВИМА 

 

Да је понуђач у периоду од 2012.г. – 2016.г.   успешно  и квалитетно извео радове на путевима и 

улицама (санација, реконструкција и грађење путева и улица) и то у укупном кумулативном износу 

од најмање 60.000.000,00 динара са ПДВ-ом или 50.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

Ред. 

бр. Референтни радови 

Вредност 

изведених радова  

без  ПДВ-а 

Вредност 

изведених радова  

са ПДВ-ом 

Година када 

су радови 

изведени 

 Наручилац- 

лице за контакт и 

телефон 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5 

 

     

6 

 

     

7 

 

     

8 

 

     

9 

 

     

 

НАПОМЕНА: 

У прилогу доставити образац –потврде за референце ( VII.3. ), за квалитетно изведене  радове, који 

су саставни део у прилогу конкурсне документације, оверене од стране наручиоца - инвеститора о 

изведеним  предметним радовима у 2012. , 2013, 2014, 2015. и 2016. години,  са подацима траженим 

у самој потврди. 

Ставка у обрасцу  референтне листе за коју није достављена уредна потврда из конкурсне 

документације неће се уважити. 

      Уз образац доставити фотокопије уговора , са насловним странама окончаних ситуација где се  

види  рекапитулација радова са овереним ситуацијама о изведеним  радовима са рефернц  

      листе 

По потреби образац се може копирати. 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 

 

место________                                                        М.П.                             потпис овлашћеног лица 

датум_______ 

 

 

 

 

 



28/60 

 

 

VII.3.   ПОТВРДА   О ИЗВРШЕНИМ  ПОСЛОВИМА  НАВЕДЕНИМ У РЕФЕРЕНЦ ЛИСТИ                

 

 

Назив наручиоца: 

Сeдиште: 

Матични број. 

Порески идентификациони број: 

Телефон: 

 

     На основу члана 77. став 2. тачка 2.   Закона о јавним набавкама општина/предузеће издаје  

 

 

                                                              ПОТВРДУ 

 

Да је извођач радова/понуђач  

 

___________________________________________________________________     у периоду (2012.-

2016.г.) извео радове  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________(навести предмет јавне набавке ) у укупној вредности од 

______________________________________________________________________(написати 

фактурисани износ изведених радова, бројкама и словима) 

 

 

Укупан 

износ у 

2012. години 

 

Укупан 

износ у 

2013. години 

 

Укупан 

износ у 

2014. години 

 

Укупан 

износ у 

2015. години 

 

Укупан 

износ у 

2016. години 

     

 

 

УКУПНО: 

 

 

   

    Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача  

____________________________________________________________________________ 

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке-  Извођење радова на санацији локалног пута на  

Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“, ЈН бр 01-404-

40/2016, код наручиоца  Општинска управа општине Ириг, Ириг, ул. Војводе Путника 1 и у друге 

сврхе се не може користити. 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем печатом и потписом да су горе 

наведени подаци тачни: 

 

 

место________                                                     М.П.                             потпис овлашћеног лица 

датум_______ 

 

 

Напомена: Ову потврду ископирати  за сваког наручиоца (уколико сте их имли више) за које сте 

вршили неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и исте 

приложити уз своју понуду. 
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VII.4.   ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Ред. 

број 

 

Име и презиме  

 

Стручна 

спрема 

Датум заснивања 

радног односа  

 

1. 

   

 

2. 

   

 

3. 

   

 

4. 

   

 

5. 

   

 

6. 

   

 

7. 

   

 

8. 

   

 

9. 

   

 

10. 

   

11.    

 

12.    

 

13.    

 

14.    

 

15.    

 

 

НАПОМЕНА: Уз овај образац доставити:  

* за запослене на неодређено  или  одређено време:      

   -  фотокопије обрасца пријаве осигурања-образац М  

   -  фотокопије лиценци  ИКС са потврдама да је лиценца важећа за  инжењере   

      

*. за лица радно ангажована:  

  -    фотокопија уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду, 

  -    фотокопије обрасца пријаве осигурања за лица за која је  послодавац обавезан да 

        попуњава образац пријаве осигурања , 

  -   фотокопија лиценци  ИКС  са потврдама да је лиценца важећа за   инжењере   

 

 

По потреби образац се може копирати. 

Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац копирати за сваког учесника у понуди. 

 Образац оверава и попуњава одговорно  лице учесника у заједничкој понуди. 

 

место________                                                            М.П.                             потпис овлашћеног лица 

 

датум______ 
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VII.5  ОБРАЗАЦ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

          Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да су сва 

техничка средства наведна  у овом обрасцу   исправна.   

 

Ред. 

Број 

Врста возила- 

техничког средства 

Тип  

 
  Марка  Количина 

 
  

    

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

     

     

     

   
 

  

    
 

  

 
Напомена : Уз овај образац доставити: фотокопију саобраћајне дозволе  за возило  за које се издаје 

саораћајна дозвола и фотокопије књиговодствених картица основних средстава или фотокопије 

пописних листа  састављене на дан  31.12.2016.године ( на којима  ће текст маркером бити означена  

тражена техничка средства), а ако је опрема набављена у 2017.године  доставити копије   рачуна о   

набављеној опреми. 

 По потреби образац се може копирати. 

 

 

                                                                        
 
место________                                                            М.П.                             потпис овлашћеног лица 

 

датум_______ 
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VII.6    ОБРАЗАЦ- ИЗЈАВА О МАТЕРИЈАЛУ 

 

         

        Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да ћемо за  

реализацију предмета јавне набавке -  Извођење радова на санацији локалног пута на Фрушкој гори  

од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“, ЈН бр.01-404-40/2016, 

наручиоца радова Општине Ириг, користити стандардизоване материјале. 

1.Подаци о каменом агрегату који ће се користити за реализацију предмета јавне набавке: 

-Адреса мајдана где се врши експлоатација и набавка каменог агрегата: 

______________________________________________________________________________ 

-Власништво мајдана одакле се врши експлоатација и набавка каменог 

агрегата:______________________________________________________________________ 

____________________________________  

-Тачан назив и седиште, матични број и пиб предузећа т.ј. привредног субјекта чије је власништво 

мајдан одакле се врши експлоатација и набавка каменог 

агрегата:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

3.Подаци о БНС који ће се користити за реализацију предмета јавне набавке: 

-Адреса асфалтне базе где се производи БНС: _______________________________________ 

-Власништво асфалтне  базе:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

-Тачан назив и седиште, матични број и пиб предузећа т.ј. привредног субјекта чије је власништво 

асфалтна база одакле се врши набавка асфалт 

бетона:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(навести: власништво асфалтне базе) 

 

            Такође, под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да за 

наведене материјале постоје сертификати квалитета и атести који се захтевају по важећим 

стандардима, прописима и мерама и на захтев наручиоца обевезујем се да ћу их доставити на увид 

наручиоцу. 

             Наведени материјали у потребним количинама за реализацију јавне набавке биће понуђачу 

на располагању за све време извођења радова. 

 

 

 

место________                                                            М.П.                             потпис овлашћеног лица 

 

датум_______ 
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VII.7    ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

 

Назив понуђача:_____________________________________________________ 

Адреса седишта понуђача : ___________________________________________ 

Телефон :__________________________________________________________ 

Матични број : ______________________________________________________ 

Шифра делатности :__________________________________________________ 

Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________ 

 

 

          Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо: 

- да је асфалтна база технички исправна и у функцији -  која је  неопходна за реализацију ЈН-  

Извођење радова на санацији локалног пута на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до 

скретања према хотелу „Норцев“, ЈН бр.01-404-40/2016, као и да је у претходне три каленадрске 

године производила минимално по 15.000 тона асфалта сваке године. 

 

. 

  

место________                                                            М.П.         потпис овлашћеног лица 

 

датум_______ 

 

 

Напомена 1 : Уз овај образац доставити: 

         -Књиговодствену лагер листу или аналитичку картицу, за претходне три године, из које се 

         види количина произведеног асфалта на годишњем нивоу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена 2: уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач и лице  

                        овлашћено за заступање у заједничкој понуди. 
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VII.8    ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у 

поступку јавне набавке број 01-404-40/2016, наша понуда буде изабарана као најповољнија, те  

уколико приступимо закључењу уговора о Извођењу радова на санацији локалног пута на Фрушкој 

гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“, у року од 10 дана од 

дана закључења уговора, доставити полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или оверену 

копију, са важношћу за цео период извођења радова. 

 

место________                                                            М.П.                             потпис овлашћеног лица 

 

датум_______ 

 

 

 

 

Напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач и 

лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди 

 

 

VII.9   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо посетили 

локацију која је предмет јавне набавке ( „Извођење радова на санацији локалног пута на Фрушкој 

гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“) и стекли увид у 

техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође 

изјављујемо да смо упозанти са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ 

за било какаве накнадне промене у цени. 

 

 

место________                                                            М.П.                             потпис овлашћеног лица 

 

датум_______ 

 

 

Напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач и 

лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди 
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VII.10           ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ  
 

 

 

              У складу са чланом 26.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), чланом 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним 

елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености 

услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______  од  

_______.2017.године за јавну набавку  – Извођење радова на санацији локалног пута на Фрушкој 

гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“,број  ЈН 01-404-40/2016, 

по Позиву за подношење понуда  објављеног  на Порталу управе за јавне набавке и на интернет 

страници Општине Ириг, дана 20.01.2017.године  поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
     У супротном упознат сам да ћесходно члану 168.став 1. Тачка 2) Закона о јавним набвкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), уговор о јавној набавци бити ништаван. 

 

 

 
 
 

Напомена: 

 

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 

заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 

може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 

учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 

смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране 

учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референCu, у смислу члана 82. став 1. 

тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

     

 
 

 

         

Датум                                                      М.П.           ____________________________ 

________                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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VII.11.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ ПОНУДА 

ПОШТОВАО 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 ПОНУДА 

 

 

Назив понуђача:_____________________________________________________ 

Адреса седишта понуђача : ___________________________________________ 

Телефон :__________________________________________________________ 

Матични број : ______________________________________________________ 

Шифра делатности :__________________________________________________ 

Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________ 

 

 

 

              На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015, 68/2015), као понуђач дајем  

 

 

 

ИЗЈАВУ   
 

да сам при састављању Понуде број________ за јавну набавку : Набавка радова- Извођење радова  

на санацији локалног пута на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према 

хотелу „Норцев“,(број ЈН 01-404-40/2016), поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

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

обављања делатности, која је на снази у време  подношења понуда. 

 
 
 
 
 
Датум                                                      М.П.           ____________________________ 

________                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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VII.12     ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

    У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), чланом 2.став 1. тачка 6) подтачка (3) и   чланом 15. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) уз понуду прилажем  

 

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

за јавну набавку број 01-404-40/2016-: Извођење радова на санацији локалног пута на  

Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“, и то: 

 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Трошкови прибављања средстава обезбеђења  

2.   

3.   

 

УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

ПДВ  

УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 

страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене 

трошкове и који траже да му ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му 

надоканади трошкове. 

 

 

 

 

    Датум                                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                                      М.П.            ____________________________ 
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VII.13.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН 
 

  

 

Назив понуђача:_____________________________________________________ 

Адреса седишта понуђача : ___________________________________________ 

Телефон :__________________________________________________________ 

Матични број : ______________________________________________________ 

Шифра делатности :__________________________________________________ 

Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________ 

 

 

 

 

 

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

124/2012, 14/2015 и 68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу  понуђач  

________________________________________ из  __________________________, ул. 

_______________________________________________ бр.____   д а ј е 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

да се у држави - ____________________________, у којој имам седиште не издају докази из 

члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),те 

исту оверену пред судским – управним органом – јавним бележником – другим 

надлежним органом државе __________________ - _______________________ прилажем уз понуду  

за јавну набавку радова -  Извођење радова на санацији локалног пута на Фрушкој гори од  

државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“ (број ЈН 01-404-40/2016). 

         Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове 

изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених 

услова изадти од стране надлежних органа државе где имам седиште.  

 

 
 
Датум                                                      М.П.           ____________________________ 

________                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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VIII    МОДЕЛ УГОВОРА  

Уговорне стране : 

       1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА ИРИГ, Ириг, ул.Војводе Путника 1, ПИБ 101383958  кога заступа 

Председник општине Ириг Стеван Казимировић (у даљем тексту: Наручилац), 

и  

 

2. ИЗВОЂАЧ: ________________________________________________, ПИБ: ______________, 

матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога заступа директор 

_________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

-да је наручилац на основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласнику РС» број 

124/2012, 14/2015, 68/2015) и позива за подношење понуда за јавну набавку радова -  Извођење  

радова на санацији локалног пута на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања 

према хотелу „Норцев“, објављеног на Порталу јавних набавки дана  20.01.2017. године спровео 

отворени поступак јавне набавке радова према конкурсној документацији број  01-404-40/2016 (у 

даљем тексту: Конкурсна документација),  

- да је наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора Извођачу, број: _____ од ________ 2016.   године (попуњава наручилац) 

- да је Извођач носилац заједничке понуде групе понуђача број____, чији су чланови групе следећи: 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 

(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према 

наведеном моделу уговора) 

- да је група понуђача пре закључења овог уговора доставила Споразум о заједничком извршењу 

јавне набавке број_________ од _________ године, којим је прецизирана одговорност сваког 

понуђача из групе понуђача  за извршење уговора и која је саставни део овог уговора. 

 

Да је Извођач  делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има: 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________ 

активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% 

од укупне вредности понуде. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________ 

активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% 

од укупне вредности понуде. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________, 

активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% 

од укупне вредности понуде. 

(попуњава се само у случају  понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођаче којима је 

поверено делимично извршење набавке). 
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Члан 1. 

 

          Предмет  уговора је Извођење радова на санацији локалног пута на Фрушкој гори од  

државног пута  Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“ и ближе је одређен прихваћеном 

понудом Извођача број_____од _______2017. године, која је саставни део овог уговора, 

инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором. 

          Ради извршења радова који су предмет Уговора Извођач се обавезује да обезбеди радну 

снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско- занатске и 

припремно завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова кoји су предмет 

овог уговора. 

Члан 2. 

 

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Овог уговора износи укупно 

_______________динара без ПДВ-а. 

            Извођач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом 10. став 2. тачка 

3. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр.84/2004, 86/2004-испр.., 61/2005, 

61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014-усклађени дин. изн., 68/2014-др. Закон, 142/2014, 5/2015-

усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016-усклађени дин. изн.). 

 Вредност радова из става 1. овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена из 

усвојене понуде извођача радова. 

 Јединиче цене  из става 3. овог члана су фиксне до завршетка радова. 

           Стварна вредност радова и услуга ближе описаних у члану 1. овог Уговора биће утврђена на 

основу стварно изведених количина радова, које су утврђене у грађевинској књизи, и јединичних 

цена из усвојене понуде. 

             Извођач може уговорене количине да мења уз писмену сагласност Наручиоца, с тим што 

укупна вредност уговорених радова из основног уговора остаје непромењена.  

            Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и 

трошкове организације градилишта, осигурања,  припремних радова, помоћних материјала и 

опреме, трошкове од 10% контролних испитивања по налогу надзорног органа, трошкове издавања 

средстава обезбеђења  и све остале зависне трошкове Извођача . У цену је урачуната и привремена 

сабраћајна сигнализација, као и мере за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја. 

 

 

Члан 3. 

  
  Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: 

         - по испостављеним привременим  ситуацијама  и окончаној ситуацији, уз важећу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла и  полису осигурања,  у року од  45 дана од дана пријема 

оверене ситуацијe на текући рачун број ____________________________________банка. 

         Исплата за изведене радове ће се  вршити по испостављеним  ситуацијама о изведеним 

радовима, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге која је   сачињена у складу са ценама из 

усвојене понуде односно предмерима и предрачунима радова из члана 1.  овог уговора. 

        Извођач се обавезује да на оверу и плаћање Наручиоцу испоставља ситуације за изведене 

радове потписане од стране стручног надзора, наручиоца и извођача радова . Вредност окончане 

ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а 

                

         
                                                                     Члан 4. 

 

                     Плаћање по овом уговору ће извршити Управа за капитална улагања Аутономне 

Покрајине Војводине, као финансијер, на основу потписаног и закљученог Уговора о преносу 

средстава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне 

инфраструктуре између Општине Ириг и Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине 

Војводине,  број 136-401-3917/2016-01/1 од 03.11.2016. године. 
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                                                                             Члан 5. 

 
        

 Изабрани извођач се обавезује да по закључењу уговора, преда наручиоцу банкарску  

гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 

 позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 

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

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити 

банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може 

да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност 

за решавање спорова.    

           У случају истека рока важења банкарских гаранција, док је извођење радова који су предмет 

овог уговора у току, извођач је дужан да о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција. 

Наручилац може, банкарску гаранцију за добро извршење посла  послати на наплату пословној 

банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека 

рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу. 

         Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје наручиоцу 

у тренутку примопредаје предмета уговора што ће бити констатовано Записником о примопредаји 

радова. 

         Изабрани извођач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција за отклањање грешака у 

гарантном року издаје се у висини од 2 % од вредности уговора без ПДВ-а, Рок важења банкарске 

гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока.Наручилац ће  уновчити банкарску гаранцију 

за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 

отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року   
          Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати уколико 

Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева 

Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца.  У том случају 

наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отколонити по тржишним ценама са 

пажњом доброг привредника. 
 

Члан 6. 

 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 

_________календарских дана, рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. 

Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику.  

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача, и то:у случају елемнетарних непогода и 

дејства више силе, у случају измене пројектно техничке документације по налогу наручиоца, у 

случају прекида рада изазвног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, 

уз сагласност наручиоца и стручног надзора, извођач подноси наручиоцу у року од два дана од 

сазанања за околности из става 3. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за 

завршетак радова. 

Уговорни рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе 

постигну писани споразум. 

             Под роком завршетка радова сматра се дан  њихове спремности за технички преглед, а што 

стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
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 Члан 7. 

 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 

прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком 

документацијом и овим уговорм, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу. 

             Извођач се обавезује: 

- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 дана достави 

примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматарње и даље поступање; неблаговремено уочене 

или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити 

узете у обзир нити ће имати утицаја на рок извођења радова 

-да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави  решење о именовању одговорних извођача 

радова који поседују одговарајуће лиценце одговорног извођача радова у складу са чланом 152., 

став 1., тачка 2. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 

64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014 и 145/2014) 

 -да се строго придржава мера заштите на раду; 

- именује лице за безбедност и здравље на раду (у складу са Законом о безбедности и здрављу на 

раду - Службени гласник РС бр.101/2005 и 91/2015). 

-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту 

посла и у уговореном року; 

-да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим 

стандардима, мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима 

и мерама за материјале које користи приликом извођења радова. Уколико Наручилац утврди да 

употребљени материјал 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 је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред 

тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала 

и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих 

материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, 

што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време 

укупног трајања извођења радова; 

- да обезбеди мерење и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току радова; 

-да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова са свим прилозима, који морају 

бити редовно потписивани од стране стручног надзора и одговорног руководиоца радова; 

-да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова; 

-да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног 

надзора и да 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 убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења 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; 

-о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем овде 

уговорених радова; 

-након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и механизацију, одвезе 

шут и отпатке на депонију и уреди терен где су извођени радови.  

-постави и одржава привремену сабраћајну сигнализацију, предузме мере за омогућавање безбедног 

и несметаног одвијања саобраћаја;  

-изврши геодетско снимање изведеног објекта и изради Елаборат геодетских радова за упис објекта 

у катастар непокретности и преда Елаборат  Наручиоцу  

-сноси трошкове израде пројеката изведеног објекта у складу са  важећим прописима (уколико при 

извођењу радова дође до одступања од одобреног Идејног пројекта, узрокованог грешком 

извођача); 

-обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за технички преглед објекта; 
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-отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед,  у остављеном року; 

- учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова; 

- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни обрачун; 

- видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана по увођењу у посао, у 

сагласности са чл.149. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - 

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и по упутству Корисника. 

 

 

Члан 8. 

 

           Извођач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу 

детаљни динамички план извођења уговорених радова. 

          Уколико Наручилац утврди да Извођач не реализује радове у складу са детаљним 

динамичким планом, и ако након писменог упозорења у року од 10 (десет) дана од дана уручења 

писменог упозорења,  Наручилац  не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, 

Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог извођача у посао и изврши наплату 

гаранције банке за добро извршење посла. 

         У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог извођача падају на терет 

Извођача. 

         Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од 

даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор, уз наплату гаранције за добро извршење 

посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете. 

          Извођач  је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да својим 

средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове, односно средствима и радном снагом 

коју обезбеђује у складу са условима из конкурсне документације и Понуде. 

 

Члан 9. 

 

         Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све предвиђене врсте 

радова из понуде, са личним лиценцама, и да иста достави стручном надзору.  

         Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о планирању и 

изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014). 

          У случају потребе за изменом одговорних извођача радова из понуде, Извођач  је у обавези да, 

пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, добије писмену 

сагласност  Наручиоца. Уз разлоге измене напред наведених одговорних извођача, Извођач је 

дужан да достави доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све 

услове прописане важећим Законом о планирању и изградњи. 

 

 

Члан 10. 

 

          Извођач  је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у складу са 

предмером радова из Понуде Извођача, у року до 7 дана од дана закључења Уговора, достави 

Наручиоцу:  

1. На усвајање детаљан динамички план извођења уговорених радова. Динамички план мора 

бити потписан и оверен од стране Извођача. Саставни део динамичког плана су ресурсни 

планови и то: 

- план ангажовања потребне радне снаге; 

- план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту; 

- план набавке  потребног материјала; 

- финансијски план реализације извођења радова по месецима; 

- пројекат организације градилишта; 
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Члан 11. 

 

         Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне 

заштите. 

         Уколико извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју 

искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне 

и нематеријалне   штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора. 

 

 

Члан 12. 

 

Наручилац је дужан : 

- да обезбеди документацију за извођење радова  

- да решењем именује стручни надзор 

 

 

                                                                        Члан 13. 

 

          Извођач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора осигура радове, материјал и 

опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурања објекта у изградњи) и достави 

наручиоцу полису осигурања са важношћу за цео период извођења радова. 

          Извођач је такође дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора , достави наручиоцу 

полису осигурања  од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,са 

важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

         Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач је обавезан да достави, пре истека 

уговореног рока,полисе осигурања из става 1. и 2.овог члана, са новим периодом осигурања. 

         Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне 

заштите. 

         Уколико извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју 

искључиву прекршајну и кривичну одговорност, једини сноси накнаду за све настале материјалне и 

нематеријалне   штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора. 

 

 

 Члан 14.  

 

           Гарантни рок за изведене радове износи  ____ године рачунајући од дана примопредаје 

радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката 

односно радова („Службени гласник РС“, број 93/2011)  другачије одређено. За уграђене материјале 

и опрему важи гарантни року складу са условима произвођача, који тече од дана извршене 

примопредаје радова наручиоцу. 

 

Члан 15. 

 

          У случају откривања недостатака у гарантном року, Наручилац се обавезује да писмено о 

томе обавести Извођача, у року од 15 дана од дана сазнања за недостатке. 

          Извођач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све нађене недостатке, као 

и скривене мане, у супротном Наручилац задржава право, да на терет Извођача радова ангажује  

другог извођача радова за отклањање предметних недостатака,наплатом гаранције банке за 

отклањање недостатака у гарантном року. 

         Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности 

трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2. Овог члана, наручилац има право да 

од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 
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Члан 16. 

 

          За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертфикате квалитета и атесте 

који се захтевају по важећим прописима  и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном 

документацијом. 

        Уколико наручилац утврди да уграђени материјал или опрема 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 је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу 

квалитета . Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном 

квалитету. 

          У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 

објекта,наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку 

поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.Уколико извођач у 

одређеном року то не учини,наручилац има право да ангажује  другог извођача  искључиво на 

трошак Извођача по овом уговору. 

 

Члан 17. 

 

          Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова 

Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у  

писаној форми. 

         Извођач није овлашћен  да без писане сагласности  наручиоца мења обим уговорених радова и 

изводи вишкове радова.          

 

Члан 18. 

 

           Накнадни  радови  су радови који  нису  уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.  

Изведени  накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

 

 

Члан 19. 

     

           У случају да током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно 

извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда,  уколико је претходно 

прибављено позитивно мишљење Управе за јавне набавке. 

 

Члан 20. 

 

         Технички преглед радова обезебдиће наручилац, у складу са Законом. 

         Извођач  је дужан да сарађује са Комисијом за технички преглед и да поступи по свим 

захтевима те Комисије. 

          Наручилац и Извођач су дужни  да Комисији за технички преглед обезбеде сву потребну 

документацију према  Закону о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/2009 - 

испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - 

одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и  Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа, 

саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, 

осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине 

врсте објеката („Сл.гласник РС“ бр. 27/2015 и 29/2016). 

         Уколико Комисија за технички преглед својим мишљењем, односно извештајем констатује 

примедбе на изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

         Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички 

преглед, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача путем 

наплате гаранције банке за добро извршење посла. 

          По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед, Наручилац, и Извођач ће, 

без одлагања, а најкасније у року 7 дана, приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених 
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радова. Комисија је састављена у складу са одредбама Правилника наведеног у ставу 2. овог члана, 

односно релевантног важећег прописа који регулише предметну област. 

 

         
 Члан 21. 

 

           Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и стручни 

надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

          Комисију за примопредају и коначан обрачун радова чине  представници наручиоца, 

Извођача и стручни надзор. 

          Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова. 

           Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји и записник 

о коначном обрачуну. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив радова који 

се изводе, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен 

завршености истих, одговарајуће табеле свих уграђених маеријала са приложеним атестима, као и 

пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању 

и изградњи. 

          Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.Уколико те недостатке 

извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране наручиоца и ако их не 

отклони у споразумно утврђеном року, наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун 

извођача.   

          У записнику о коначном обрачуну врши се комплетно финансијско сравњавање  и записнички 

то констатује.Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених 

јединичних цена из понуде. 

 

 

Члан 22. 

 

          Уколико извођач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће наручиоцу уговорену 

казну у износу 5 ‰ (пет промила)  од укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, а 

највише до 5 % за целокупан  период закашњења.  

         Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног  

пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

 

 

Члан 23. 

 

Наручилац  и извођач имају право на једнострани раскид уговора у следећим случаевима: 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана, као и ако извођач 

не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих 

разлога касни са извођењем радова 

- уколико извршени радове не одговарају прописима и стандардима за ту врсту посла и 

квалитету наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио по примедбама 

стручног надзора 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 

Члан 24. 

 

              У случају једностранг раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову 

реализацију, наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог 

извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају 

обавезан  да надокнади наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова 

по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

            Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља  другој уговорној страни и са 

отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 

уговора. 
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             У случау раскида Уговора , извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да 

наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник Комисије о стварно изведеним радовима 

до дана раскида Уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора. 

 

 

Члан 25. 

 

           Извођач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без одлагања 

писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 

набавке, која наступи током важења овог Уговора као уговора о јавној набавци и да је документује 

на прописан начин.  

 

Члан  26. 

 

 

             Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, као и 

одредбе  Посебних узанси  о грађењу и других важећих прописа Републике Србије . 

 

  

Члан 27. 

           Све евентуалне спорове који могу настати из овог уговора, уговорне стране ће покушати 

решити споразумно, а уколико то није могуће исте уговарају надлежност стварно и месно 

надлежног суда у Сремској Митровици 

Члан 28. 

 

          Овај уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном достављања 

банкарских гаранција из члана 5.  Уговора и полиса осигурања из члана 13. Уговора. 

          Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако извођач у 

року од 10 дана од дана потписивања уговора не достави банкарске гаранције из члана 5. Уговора  и 

уколико не достави полисе осигурања из члана 13. Овог уговора. 

Члан 29. 

         Овај уговор сачињен је у 6 истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 

3 примерка за своје потребе.                                                            

 

      НАРУЧИЛАЦ:            ИЗВОЂАЧ:  

 

_______________________                      ________________________ 

Стеван Казимировић 

 

 

Напомена: Понуђач је обавезан да попуни све стране модела уговора, потпише и овери модел 

уговора, чиме потврђује све наводе из своје понуде. Тако попуњен модел уговора, понуђачи предају 

као саставни део понуде. 

 Уколико Уколико се ради о заједничкој понуди, образац  уговора оверава и попуњава понуђач и лице овлашћено 

за застз  за заступање у заједничкој понуди. 
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IX      УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

3. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

4. Обавезна садржина понуде   

            Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће. 

- попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (образац VI у конкурсној 

документацији); 

- доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, наведене 

у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под IV-1. у конкурсној 

документацији); 

- попуњене, печатом оверене и потписане Остале обрасце за подношење понуде 

(образаци VII у конкурсној документацији), и то: 

 Образац изјаве да понуђач прихвата услове из позива за подношење понуда и 

конкурсне документације ( образац VII.1 у конкурсној документацији) 

 Референц листа понуђача о изведеним радовима ( образац VII.2 у конкурсној 

документацији) 

 Потврда о извршеним пословима наведеним у референц листи ( образац 

VII.3 у конкурсној документацији) 

 Образац за кадровски капацитет ( образац VII.4 у конкурсној документацији) 

 Образац за технички капацитет ( образац VII.5 у конкурсној документацији) 

 Образац изјава о материјалу ( образац VII.6 у конкурсној документацији) 

 Изјава понуђача ( образац VII.7 у конкурсној документацији) 

 Изјава о прибављању полисе осигурања ( образац VII.8 у конкурсној 

документацији) 

 Изјава понуђача о посети локацији ( образац VII.9 у конкурсној 

документацији) 

  Образац изјаве о независној понуди (образац VII.10  у конкурсној 

документацији) 

 Образац на основу члана 75. став 2. ЗЈН (образац VII.11  у конкурсној 

документацији) 

 Образац трошкова припреме понуде (образац VII.12 у конкурсној 

документацији – *подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у 

обрасцу и ако тражи њихову надокнаду) 

 Образац на основу члана 79. сатав 10. ЗЈН (образац VII.13 у конкурсној 

документацији – *подноси се само ако понуђач има седиште у другој 

држави); 

- попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац VIII у конкурсној 

документацији); 

- попуњен, печатом оверен и потписан Образац предмер и предрачун радова са 

структуром цене (образац X у конкурсној документацији); 

- банкарска гаранција за озбиљност понуде; 

- обавезујуће оргинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију за добро извршење посла; 

-  обавезујуће оргинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року; 

- споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке (ако понуду 

подноси група понуђача- заједничка понуда). 
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5. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена, a посебно у 

погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно 

података који морају бити њихов саставни део 

 

            Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом. 

           Понуђач понуду подноси у писаном облику, у једном примерку, непосредно или путем поште 

у затвореној коверти или кутији, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и 

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

да се први пут отвара.  

           Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке које морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко – штампаним  словима, хемијском оловком, а овлашћено 

лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 

             Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 

део Конкурсне документације. Све обрасце оверава и потписује лице овлашћено за заступање. 

          Сва тражена документација у понуди мора бити повезана траком и запечаћена на начин да 

није могуће накнадно одстрањивати или уметати листове. 

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

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

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Ириг, ул. Војводе Путника 1, 22406 Ириг 

, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Извођење радова на санацији локалног пута на Фрушкој  

гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев““, ЈН бр. 01-404-40/2016- 

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

20.02.2017.године  до 12,00 часова. 

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

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

Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. 

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

         Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

             

 

6.   Обавештење о могућностима да ли понуђач може да поднесе понуду за једну или више 

партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет 

јавне набавке обликован у више партија 

 

             Ова набавка није обликована  у више посебних истоврсних целина (партија). 

             

7. Обавештење о могућности  подношења понуда са варијантама, уколико је подношење 

такве понуде дозвољено  

 

Нису дозвољене понуде са варијантама. 

 

8.  Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 

 

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

након подношења, под условом да Наручилац од понуђача прими писано обавештење пре истека 

рока за подношење понуда, и то да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

          Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине 

Ириг, ул. Војводе путника 1, 22406 Ириг, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку- Набавка радова- Извођење радова на санацији локалног пута на  

Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев““, ЈН бр. 01-

404-40/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна  понуде за јавну набавку-Набавка радова- Извођење радова на санацији локалног пута на  



49/60 

 

Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“, ЈН бр. 01-404-

40/2016 НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив  понуде за јавну набавку- Набавка радова- Извођење радова на санацији локалног пута  

на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу „Норцев“,ЈН бр. 01-

404-40/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Набавка радова- Извођење радова на санацији  

локалног пута на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према хотелу 

„Норцев“, ЈН бр. 01-404-40/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.  

           На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

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

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.           

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

 

9. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да  

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 

понуда 

 

          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 понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

 

10. Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат 

укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се 

доспела потраживања преносе директно подизвођачу  

 

            Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

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

подизвођача . 

            Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор о јавној набавци буде закључен између 

наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци. 

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

делу IV-1.3. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

              Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

утврђивања испуњености  условa. 

              Добављач (понуђач) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

             Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

 

 

11. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи 

из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

          Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све  учеснике у 

заједничкој понуди. 

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

делу IV-1.4.  конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
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               Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 

              Чланови групе понуђача ће међу собом одредити носиоца групе понуђача, адресу за 

примање поште, телефон, печат, као и представника који ће имати овлашћење да иступа у име и за 

рачун групе понуђача. 

               У складу са чланом 81.став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке (Споразум 

о заједничком извршењу јавне набавке), а 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 

   

   

12. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 

евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде 

 

10.1. Захтеви у погледу рока важења понуда 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

  У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

10.2. Захтеви у погледу  рока за завршетак радова 

                

            Рок за извођење радова је мах 60  календарских  дана  од дана увођења извођача радова  у 

посао. 

 

 

10.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  

           

Начин, услови и рок плаћања:    

Авансно плаћање није дозвољено 

         Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача по испостављеним привременим  

ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених 

радова и јединичних цена из понуде,  оверених од стране стручног надзора, уз важећу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла и полису осигурања, у року од 45 дана од дана пријема оверене 

ситуације  

        Извођач се обавезује да на оверу и плаћање Наручиоцу испоставља ситуације за изведене 

радове потписане од стране стручног надзора, наручиоца и извођача радова . Вредност окончане 

ситуације не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а 

 

           Плаћање по овом уговору ће извршити Управа за капитална улагања Аутономне Покрајине 

Војводине, као финансијер, на основу потписаног и закљученог Уговора о преносу средстава по 

јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у области саобраћајне 

инфраструктуре између Општине Ириг и Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине 

Војводине,  број 136-401-3917/2016-01/1 од 03.11.2016. године. 

 

10.4. Захтеви у погледу гарантног рока : 

 

        Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 године рачунајући од дана примопредаје 

радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за  поједине врсте објеката 

односно радова („Службени гласник РС“, број 93/2011) другачије одређено. За уграђене материјале 

и опрему важи гарантни року складу са условима произвођача који тече од дана извршене 

примопредаје радова Наручиоцу. 

  

10.5. Трошкови припремања понуде 
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Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова  

припремања понуде. 

           Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

Наручиоца наканду трошкова. 

     У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога  који су на страни Наручиоца,  

Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да 

је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди 

 

13. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди. 

 

Валута: Вредност се у поступку јавне набавке исказује у динарима. 

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Цене у понуди и предрачуну радова, укупна и јединичне, морају бити исказане у  

динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке. 

             У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а. 

Сматраће се, сагласно Закону о јавним набвкама, да је иста дата без ПДВ-а. 

           Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

            Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

            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.  Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној 

набавци у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на 

страном језику 

 

            У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у 

смислу става 4. члана 57.ЗЈН 

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

и привреде. 

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

и у Министарству енергетике, развоја и заштити животне средине. 

  Подаци о заштити  при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

 

15. Податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева    

   

Као средство финансијског обезбеђења понуђач подноси  обавезујућа оргинална писма о намерама 

банке на начин предвиђен у конкурсној документацији. 

 

1.      Банкарска гаранција за озбиљност понуде. 

 

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити са клаузулом: безусловна и платива на први 

позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у износу од 5% од укупне вредности 

понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање колико и важење понуде(најмање 60 дана). 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 

које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. 
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Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 

рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција 

која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 

Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- 

ESMA). 

             Наручилац  ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или 

мења своју понуду; 

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено  

не потпише уговор о јавној набавци; 

- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добрo 

                              извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације 

 

 

2. Обавезујуће  оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за 

добро извршење посла 

 

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за 

издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске 

гаранције за добро извршење посла у износу од 5% од вредности уговора са роком важности 

најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла 

 

3. Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за 

отклањање грешака у гарантном року 

 

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за 

издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року  у износу од 2 % од вредности уговора чији рок 

важења мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. 

 

13.1.Изабрани понуђач се обавезује да одмах по закључењу уговора, наручиоцу  

достави: 

 

 

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 

на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 

коначно извршење посла, односно 15% од вредности уговора, у случају из члана 83.став 12. Закона 

о јавним набавкама. 

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

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску 

гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје  уговорне обавезе 

у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. 

Понуђач може поднти гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 

рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција 

која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 

Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- 

ESMA). 
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13.2. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје 

наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора што ће бити констатовано Записником о 

примопредаји радова. 

            Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција за отклањање грешака у 

гарантном року издаје се у висини од 2 % од вредности уговора без ПДВ-а .Рок важења банкарске 

гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију 

за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 

отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном 

року. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 

рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција 

која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 

Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- 

ESMA). 

          

13.3.       Изјава о прибављању полисе осигурања 

 

          Изјава о прибављању полисе осигурања за објекат у изградњи и полисе осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, 

тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

          Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да у року од 10 дана од дана 

закључења уговора наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања 

од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео 

период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

 

16. Заштите  поверљивости  података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче 

 

               Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

17. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити  додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку 

јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона 

 

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

или појашњење у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне 

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 за додатним 

информацијама или појашњењем конкурсне документације, одговор  објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.   

           Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са  припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Општинска управа општине Ириг ул. 

Војводе  Путника 1, или на  е-mail:  mirjana.babic@irig.rs   са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације Јавна набавка « Извођење радова на  

санацији локалног пута на Фрушкој гори од државног пута Iб реда број 21 до скретања према 

хотелу „Норцев“ - ЈН бр 01-404-40/2016“. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 

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

Закона. 
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 Aко Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

             Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 

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

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 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 и да 

учини када је то неопходно  

 

18.  Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 

отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

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

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 

(члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

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

примерени  рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

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.  

 

19. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају 

спровођења преговарачког поступка 

 

               Како предметни поступак није преговарачки поступак у смислу члана 35. и  36. ЗЈН, не 

постоје елементи о којима ће се преговарати. 

       

 

20. Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде 

наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

забрану обављања делатности, која је на снази у време  подношења понуда  

    

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву (која је саставни део конкурсне 

документације) дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је  поштовао све обавезе које 

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

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

подношења понуда. 

 (Образац изјаве чини саставни део ове конкурсне документације (део VII.11  Конкурсне 

документације). 

 

21. Oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч; 

 

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

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

22. Врста доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза по раније закљученим 

уговорима (негативне референце) 

 



55/60 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 

поступку јавне набавке: 

2) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 

3) учинио повреду конкуренције; 

4) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

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

 

Наручилац ће 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 набавке, за период од претходне три године. 

Доказ  може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

             7 ) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђа. 

 

23. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и 

навођења броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева 

дужан да уплати таксу одређену Законом 

 

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

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

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

               Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка 

комисија).  

               Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-

mail mirjana.babic@irig.rs ; smilja.jocic@irig.rs  или препорученом пошиљком са повратницом. 

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

наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 

два дана од дана пријема захтева. 
             Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

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

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 

додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки.  

               Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека 

тог рока.  

mailto:mirjana.babic@irig.rs
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                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 члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

 

               Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 

комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 

налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број јавне 

набавкe]; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, 

који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 

тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 

који имају отворен рачун код код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

       Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

                    

24. Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из  члана 

112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци 

 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци  са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач 

није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 

сносити били какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 
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Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 10 

дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави 

уговор, потписан и оверен у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим  

најповољнијим понуђачем. 

Изабрани понуђач је дужан да достави банкарске гаранције за добро извршење посла 

приликом закључења уговора, односно најкасније у року од 10 (десет) дана од закључења уговора. 

Уколико изабрани понуђач не достави гаранције у наведеном року, наручилац има право да раскине 

Уговор.             

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона о јавним  набавкама. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до 

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права 

на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

 

25. Одлука о обустави поступка  јавне набавке 

         

 Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набвке уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора . 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који онемогућавају да 

се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест 

месеци. 

 

 

 

                                                                             

                                                                                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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X    ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА  СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ          

 

ИНВЕСТИТОР: Општина Ириг, ул. Војводе Путника 1, Ириг 

ОБЈЕКАТ: Локални пут на Фрушкој гори од државног пута Iб  реда бр.21 до скретања према хотелу 

                 „Норцев“ 

МЕСТО  :  Ириг, Фрушка гора 

 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА ФРУШКОЈ 

ГОРИ ОД ДРЖАВНОГ ПУТА Iб РЕДА БР. 21 ДО СКРЕТАЊА ПРЕМА ХОТЕЛУ „НОРЦЕВ“ 

Редн

и 

број 

 

              ОПИС 

Јед. 

мере 

Количина Цена по јед. 

мере без 

ПДВ-а 

Укупан износ 

без ПДВ-а 

           

1.                 I         ПРЕТХОДНИ   РАДОВИ 

 

  1.1 

 

Исколчавање и обележавање 
m

1 
3.393,03 

  

   

  1.2 

Стругање асфалтног коловоза 0-4cm, са 

одвозом на депонију удаљену до 10 km 
m

3 
70,05 

  

 

1.3 

Припрема радних спојева за наставак 

асфалтних радова 
m

1
 5,00 

  

1.4 Санација оштећених површина коловоза t 815,73   

 

УКУПНО  I: 

 

 

2.                          II  ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ 

 

2.1 
Доградња банкине  m

3
 1.183,20 

  

 

УКУПНО  II: 

 

 

3.                      III   КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 

 

3.1 

 

 

Израда битуменизираног носећег слоја 

БНХС 16, д= 6,0 cm 

m
2
 18.497,31 

  

 

3.2 

 

Израда изравнавајућег слоја од  

битуменизираног носећег слоја БНС 22 

m
3
 630,97 

  

 

3.3 

 

Израда изравнавајућег слоја од  

уваљаног струганог асфалта 
m

3
 16,37 

  

  

УКУПНО  III: 

 

 

4.                           IV    ОДВОДЊАВАЊЕ 

 

4.1 

 

Чишћење постојећих канала 
m

1
 800,00 

  

 

УКУПНО  IV: 

 

 

5.                       V        САОБРАЋАЈ 

 

5.1. 

 

Саобраћајни знакаови 
  

  

5.1.1 Постављање стандардних саобраћајних 

знакова 
  

  

 Знакови опасности     
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 Троугаоне странице 90cm, класа 2 ком 14,00   

 Знакови изричитих наредби     

 Осмоугаони 60 cm, класа 2 ком 13,00   

 Знакови обавештења     

 Стандардни саобраћајни знакови са 

рамом 
  

  

 Квадратни страница 70 cm, класа 3 ком 38,00   

5.1.2 Носачи саобраћајних знакова     

 Једностубни цевни носач     

 Једностубни цевни носачи дужине 2,70m ком 19,00   

 Једностубни цевни носачи дужине 2,80m ком 13,00   

 Једностубни цевни носачи дужине 3,00m ком 13,00   

 Једностубни цевни носачи дужине 3,40m ком 1,00   

 Једностубни цевни носачи дужине 3,90m ком 3,00   

 Бетонске стопе ком 49,00   

5.2 Обележавање ознака хоризонталне 

сигнализације на коловозу 
  

  

5.2.1 Уздужне ознаке на коловозу СРПС 

У.С4.222, СРПС У.С4.223 и  СРПС 

У.С4.224 

  

  

 Разделне линије неиспрекидане, 

испрекидане и ивичне линије, беле боје 
m

2
 418,40 

  

5.3 Eлементи саобраћајне опреме     

5.3.1 Светлосне ознаке на путу СРПС  

3.С2.235 
  

  

 Смерокази, класа 2 ком 551,00   

 Ретрорефлектујућа тела- катадиоптери, 

класа 2 
ком 8,00 

  

5.3.2 Заштитна ограда СРПС У.С4.108 и  

СРПС У.С4.110 
  

  

 Једнострана заштитна ограда (ЈО)     

  

Континуални потези ЈО/4.00  Х1-W5 
m

1 
100,00 

  

 Коси елементи дужине 12m ком 2,00   

5.3.3 Саобраћајно огледало     

 Саобраћајно огледало (пречник круга 

90cm) 
ком 3,00 

  

5.4 Уклањање и измештање саобраћајне 

сигнализације 
  

  

5.4.1 Уклањање и измештање саобраћајних 

знакова 
  

  

 Саобраћајни знакови са стубовима 

носачима 
ком 3,00 

  

5.4.2 Уклањање заштитне ограде     

 Једнострана ограда са завршним 

елементима 
m

1
 148,00 

  

 

УКУПНО  V: 

 

 

6.                              VI    ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

6.1 Саобраћајни знакови     

6.1.1 Постављање стандардних саобраћајних 

знакова 
  

  

 Знакови опасности (жута подлога)     

 Троугаони – странице 90cm,  класа 2 ком 2,00   

6.1.2 Знакови изричитих наредби     



60/60 

 

 

 

 

 

У _________, _______.2017.године         (М.П.)               ______________________________ 

                                                                                    (потпис одговорног лица понуђача) 

 Пречник круга 60cm,  класа 2 ком 2,00   

 Допунске табле      

 Правоугаоник странице 60х30cm, класа 2 ком 2,00   

6.2 Опрема за обележавање препрека на путу 

и места на коме се изводе радови на путу 
  

  

6.2.1 Запреке     

 ВИИ-2   Запрека једнострука (200х25cm), 

класа 2 
ком 4,00 

  

6.2.2 Постоља     

 Преносно постоље (800х400х120mm) ком 8,00   

6.2.3 Регулисање саобраћаја заставицама     

 ВИИ-12  Регулисање саобраћаја 

заставицама (400х400mm) 
ком 4,00 

  

 

УКУПНО  VI: 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

I       ПРЕТХОДНИ    РАДОВИ  

II     ЗЕМЉАНИ   РАДОВИ  

III     КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА  

IV     ОДВОДЊАВАЊЕ  

V      САОБРАЋАЈ  

VI     ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА  СИГНАЛИЗАЦИЈА  
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