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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, бр.14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника 
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1393 од 
11.03.2019.г. и Решења о образовању комисије број 1393/2 од 
11.03.2019.г. за јавну набавку   мале вредности радова број  01/2019.г. 
припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности радови бр. 01/2019 – Aсфалтирање 
оштећених површина коловоза и тротоара 

  
 

 
 
 
Конкурсна документација садржи:  
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
 

III 

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

 
 

4 

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду 11 

V Образац понуде 21 

VI Модел уговора 25 

VII Образац трошкова припреме понуде 30 

VIII Образац изјаве о независној понуди 31 

IX Образац структуре цене 32 
 

 
 
 
Укупан број страна конкурсне документације је 34. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈКП „Горњи Милановац“ 
ул. Војводе Мишића бр.23, 32300 Горњи Милановац 
www.jkpgm.rs 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују 
јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 01/2019 су радови  – Асфалтирање 
оштећених површина коловоза и тротоара 
Назив и ознака из ОРН:   Радови на путевима - 45233140 
 
4. Контакт (лице или служба)  
Лице  за контакт: Гордана Оташевић 
Е - mail адреса: goca.otasevic@jkpgm.rs 
 
 
 

 
 

II     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке мале врадности бр. 01/2019 су радови– 
Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара 
  
Радови на путевима - 45233140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jkpgm.rs/
mailto:goca.otasevic@jkpgm.rs
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75.и76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

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

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има 

понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у 
поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије или 
стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито 
наведе да је поштовао обавезе које произлазе 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). 

 

1.2 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава  додатне услове у складу са чланом 76. Закона о 
јавним набавкама, које понуђач мора да испуни у поступку јавне 
набавке: 

 
 
Да има одговарајући финансијски капацитет: 
 

 да понуђач није био у блокади рачуна дуже од 15 дана у 
континуитету и не дуже од  30 дана укупно за последњих годину 
дана који претходе објављивању позива за подношење понуда на 
порталу јавних набавки  

 да је понуђач за период од претходнe три обрачунске  године 
(2016, 2017 и 2018) остварио приход  у укупној вредности  од 
минимум  18.000.000,00 динара  
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 Да има одговарајући кадровски капацитет: 
 

 да има у радном односу, на одређено или неодређено време или 
ангажованог по основу уговора ван радног односа, најмање 15 
запослених 

  да има у радном односу, на одређено или неодређено време или 
ангажованог по основу уговора ван радног односа, минимум једног 
дипл. инжењера  грађевине са лиценцом одговорног извођача 
радова Инжењерске коморе Србије, тип лиценце 410  
 

 
Да има одговарајући технички капацитет:  

 

 Да има у власништву , лизингу или у закупу  следећу грађевинску 
механизацију и опрему: 

 
а)   ровокопач-комбинирка  ......... . ................................. ..  минимум  1  ком 

б )  камион кипер  ................................................................. минимум  1 ком 

в)  машина за сечење асфалта  .........................................  минимум   1 ком 

г) пумпа за црпљење воде ....................................................минимум 1 ком 

д) ваљак минималне тежине 1,5-2тоне................................минимум 1 ком 
ђ) ваљак минималне тежине 4,5-8 тона...............................минимум 1 ком 

е) финишер за асфалт ..........................................................минимум 1ком 

ж) самоходна мешалица за бетон ....................................... минимум 1 ком 

з) трактор са приколицом..................................................... минимум 1 ком 

 
 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу 
са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке 
који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из 
групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, понуђач доказује достављањем  ИЗЈАВЕ  (образац дат у оквиру 
поглавља III конкурсне документације) 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих 
или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да 
достави: 

 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда: 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 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.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда;  

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске 
управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације.  
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда; 
 
Понуђачи уписани у регистар понуђача могу да доставе 
решење о упису или изјаву да су извршили упис. 

 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке   понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 
Финансијски капацитет 

 

- Да понуђач није био у блокади рачуна дуже од 15 дана у 
континуитету и не дуже од  30 дана укупно за последњих годину 
дана који претходе објављивању позива за подношење понуда на 
порталу јавних набавки  

Доказ: 

Потврда о броју дана неликвидности понуђача за захтевани период коју 
издаје Народна Банка Србије 

- Да је понуђач за период од претходнe три обрачунске  године 
(2016, 2017 и 2018) остварио приход  у укупној вредности  од 
минимум  18.000.000,00 динара  

Доказ: 

Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 
(2016, 2017. и 2018.) 

Кадровски капацитет 
Доказ:   
Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку   
( ППП ПД 1) за месец који претходи месецу у ком је објављен позив за 
подношење понуда (за понуђаче који су измирили порезе и доприносе по 
одбитку за месец фебруар 2019) или Извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по одбитку ( ППП ПД 1) за месец јануар 
2019.године (за понуђаче који нису измирили порезе и доприносе по 
одбитку за месец фебруар 2019), оверен печатом и потписом 
овлашћеног лица понуђача за запослене у радном односу, а за уговором 
ангажоване – уговор о ангажовању. За инжењера се доставља и копија 
личне лиценце потписана и оверена личним печатом инжењера, као и 
потврда Инжењерске коморе Србије о важењу лиценце. 
 
Технички капацитет 
Доказ: Копија пописне листе на дан 31.12.2018. год. (обавезно 
обележити маркером опрему тражену конкурсном документацијом), 
оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. За основна 
средства набављена током 2019.г. доставити копију рачуна или копију 
картицу основног средстава. Техничка опремљеност понуђача може се 
доказати и уговором о закупу опреме са приложеном пописном листом 
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закуподавца или уговором о лизингу. За возила код којих постоји 
законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења 
(власништво, закуп, лизинг) доставити копије саобраћајних дозвола 
(фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан 
отварања. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан 
да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 

 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 
5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни 
на интернет страницама надлежних органа. 
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. 
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ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.  ЗЈН 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести 
назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности радови 
бр.01/2019 – Асфалтирање оштећених површина коловоза и 
тротоара, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан 
у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за 
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _______________                                                         
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе 
понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 
 
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке Асфалтирање оштећених 
површина коловоза и тротоара, број 01/2019, испуњава све услове из 
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 
за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или 
стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за 
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
  

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     ________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача 
и оверена печатом. 
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: JКП “Горњи Милановац“, Ул.Војводе 
Мишића бр.23, 32300 Горњи Милановац, са назнаком: ,,Понуда за јавну 
набавку мале вредности радови бр. 01/2019- Асфалтирање 
оштећених површина коловоза и тротоара- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда 
се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
21.03.2019.г.  до 10 часова. Отварање понуда је истог дана у 10.10 
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 наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 
потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 
понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу 
понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Понуда мора да садржи следеће обрасце (који морају бити читко 
попуњени, потписани и оверени) и осталу документацију: 

 Образац понуде  

 Изјаву понуђача о испуњавању обавезних услова из члана 75.ЗЈН 

 Изјаву подизвођача о испуњавању обавезних услова из члана 
75.ЗЈН 

 Доказе о испуњености додатних услова 

 Општи подаци о понуђачу 

 Понуду подноси 1)самостално; 2)са подизвођачем;  3)као члан 
групе понуђача 

 Подаци о подизвођачу 

 Подаци о учеснику групе понуђача 

 Опис предмета набавке 

 Модел уговора 

 Изјаву о независној понуди 

 Образац структуре цене 
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 Средство обезбеђења – бланко меница за озбиљност понуде 
 
 
3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или 
опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: JКП 
“Горњи Милановац“, ул.Војводе Мишића бр.23, 32300 Горњи Милановац,  
са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку радова - Асфалтирање оштећених 
површина коловоза и тротоара ЈН бр 01/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова- Асфалтирање оштећених 
површина коловоза и тротоара ЈН бр 01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова –  Асфалтирање оштећених 
површина коловоза и тротоара ЈН бр 01/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Асфалтирање 
оштећених површина коловоза и тротоара ЈН бр 01/2019  - НЕ 
ОТВАРАТИ”   
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У 
случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 
учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, 
или подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико 
ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 
наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 
услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу 
са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без 
обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде 
мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 
податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:  

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 
уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова 
који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са 
упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун 
задругара или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у 
складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено 
солидарно одговарају задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана од дана пријема оверене ситуације   
(привремене и окончане). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Рок почетка извођења радова је најкасније 1 дан од дана пријема 
писменог позива наручиоца.  
Рок завршетка извођења радова биће дефинисан у сваком појединачном 
писменом позиву наручиоца. 
Извођење радова на асфалтирању оштећених површина коловоза и 
тротоара ће се вршити сукцесивно према указаним потребама наручиоца 
у периоду од годину дана од дана закључења уговора. 
Наручилац задржава право да једнострано одлучи о смањењу или 
повећању обима радова у зависности од реалних потреба. 
 
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 на 
може мењати понуду. 
 
8.4. Гарантни рок: 2 године од од дана извршене примопредаје изведених 
радова. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату 
вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у 
реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 
поступити у складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 
дужан да тај део одвојено искаже у динарима.  
 
Како се ради о радовима чији обим није могуће прецизно утврдити на 
годишњем нивоу, Конкурсном документацијом је одређено да су 
количине из Образца структуре цене оквирне и служе само за 
вредновање – оцену  понуда, док ће се стварна количина реализовати по 
јединичним ценама из Обрасца структуре цена у мери које дефинишу 
стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности.  
Наручилац је у Моделу уговора  унапред дефинисао да се  уговор 
закључује на процењену вредност предметне јавне набавке односно на 
износ од 3.000.000,00  динара без пдв-а. 
 
Износ који је опредељен као цена понуде представља укупну вредност 
оквирних количина по јединичним ценама, који је дефинисан једино у 
сврху оцене понуда применом критеријума за доделу уговора ,,најнижа 
понуђена цена“. Јединичне цене по којима ће предметни радове у мери 
стварних потреба Наручиоца бити извршени јесу цене по којима ће се 
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вршити фактурисање извршених радова али највише до укупне 
уговорене вредности коју чини процењена вредност јавне набавке тј. у 
конкретном случају максималну вредност која може бити исплаћена за 
реализацију радова која су предмет јавне набавке представља управо 
износ процењене вредности предметне јавне набавке односно 
3.000.000,00 динара без пдв-а. 
 
10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ 
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског 
обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која 
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, као и захтев 
за регистрацију менице. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања 
понуда [средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје 
најмање колико и важење понуде]. Наручилац ће уновчити меницу дату 
уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда 
повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме 
је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење 
посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
Понуђач коме буде додељен уговор, обавезан је да на дан закључења 
Уговора преда Наручиоцу, сопствену бланко потписану и оверену меницу 
са меничним овлашћењем  за добро извршење посла - у висини од 
10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим 
од истека рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити 
меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором.  
 
Понуђач коме буде додељен уговор обавезан је да на дан закључења 
Уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу  са меничним 
овлашћењем за отклањање грешака у гарантном року. Меница за 
отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне 
вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења менице мора бити 10 (десет) 
дана дужи од гарантног рока за последње изведене радове у време 
трајања уговора. Наручилац  ће уновчити меницу за отклањање грешака 
у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 
отклањања квара/грешке који би могао да умањи могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року. 
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Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано 
од стране одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих 
потписа код пословних банака. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке 
Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева 
за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног 
понуђача. 
Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и 
оверених меница са меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и 
копију картона депонованих потписа као и копију  захтева за регистрацију 
меница овереног од стране пословне банке понуђача. 
Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико 
понуђач не извршaва  своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. 
 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање. 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу 
наручиоца, факсом на број 032/716-902 или на е-маил: 
goca.otasevic@jkpgm.rs тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана 
пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 
истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, ЈН бр 01/2019.  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона. 
 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ 
ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО 
ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда 
да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 
93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи 
по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 
понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 
јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац 
ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 
„Најнижа понуђена цена“.  

 
15. 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 две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
рок важења понуде. 

 
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву 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 средине као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  
(Образац изјаве o испуњавању обавезних  услова понуђача из члана 
75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности) 
 
 
17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у 
поступку јавне набавке: 
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1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН, 
2) учинио повреду конкуренције, 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 
одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао. 
Наручилац може да одбије 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 пре објављивања позива за 
подношење понуда. 
 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које 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 овог 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: goca.otasevic@jkpgm.rs, факсом на број 
032/716-902 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако 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 интернет страници 
наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања 
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 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 
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захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или 
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 
рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу 
оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или 
могао знати приликом подношења претходног захтева.  
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. овог 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 - 60.000 
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 

ЈН .... [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  
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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 Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 
прописом. 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор, по истеку рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. 
Закона.  

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, 
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати 
одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве 
последице, осим ако је поднет блаогвремен захтев за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу 
са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

Ако  понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном 
документацијом важи Закон о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“ 
бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) 
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 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 
мале вредности радова бр.01/2019 - Асфалтирање оштећених 
површина коловоза и тротоара 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
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: 

 

 
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. 
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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: 

 

  
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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Асфалтирање оштећених површина 
коловоза и тротоара, ЈНМВР бр.01/2019 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

45 дана од дана пријема  
оверене ситуације 
(привремене и окончане) 

 
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)  
 

 

 
Рок извођења радова 
 

Рок почетка извођења 
радова је најкасније 1 дан 
од дана пријема писменог 
позива наручиоца.  
Рок завршетка извођења 
радова биће дефинисан у 
сваком појединачном 
писменом позиву 
наручиоца. 

 
Гарантни рок 
 

 
2 године 

 

 

 

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

У Г О В О Р 
о извођењу радова на асфалтирању оштећених 

 површина коловоза и тротоара 
  
Закључен дана____________2019.г. између:  
ЈКП „ Горњи Милановац“ Горњи Милановац, ул. Војводе Мишића бр.23 , 
кога заступa директор Иван Лазић, дипл.ецц ( у даљем тексту: 
Инвеститор) 
и 
.................................................... са седиштем у    
.................................................   ,  улица   ....................................................  , 
кога заступа Директор  ........................................... ( у даљем тексту: 
Извођач), 
Подаци  о Инвеститору:                                                  Подаци о Извођачу: 

ПИБ:                                  101884856 ПИБ: 

Матични број:                    07192819 Матични број: 

Број рачуна:                      150-617-33     Број рачуна: 

Телефон:                          032/716-910             Телефон: 

Телефакс:                        032/716-902 Телефакс: 

Е-маил:              komunalno@jkpgm.rs 
 

Е-маил: 

 

Опционо 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(у дата поља, унети податке за  подизвођаче или учеснике у заједничкој 
понуди, уколико понуђач не наступа самостално) 
 
Основ уговора: 

Број ЈН  ЈНМВ радова бр.01/2019   

 

Број и датум одлуке о додели 
Уговора 

 

 

Понуда изабраног понуђача бр                   од                   2019 г. 

 
 

Члан 1. 
Предмет уговора 

 
 Предмет овог уговора је извођење радова на асфалтирању 
оштећених површина коловоза и тротоара у свему  према образцу 
структуре цене из понуде извођача бр._______ од 

mailto:komunalno@jkpgm.rs
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_______________2019.године (заведено у ЈКП “Горњи Милановац”), која 
је саставни део овог Уговора. 

 
Члан 2. 

Уговорена цена 
 

Овај уговор се закључује на максимални износ од 3.000.000,00 
динара без пдв-а, на годишњем новоу, усклађен са потребама 
Инвеститора за уговорени  период и датим  ценама из усвојене понуде и 
Обрасца структуре цене  Извођача радова.  

Уговорне стране уговарају, да Инвеститор није у уговорној обавези 
да своју потребу за наведеним радовима реализује до напред наведеног 
уговореног износа, до истека рока на који је овај уговор закључен, те 
сходно овој уговорној одредби, Извођач нема права да од Инвеститора 
захтева рализацију предметне набавке до наведеног  износа.  

Уколико Инвеститор потроши своја напред наведена финансијска 
средства уговорена за реализацију предметне набавке или реализује све 
своје потребе за предметним радовима и пре истека рока на који је овај 
уговор закључен, овај уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим са 
даном последње примопредаје радова, односно са даном  плаћања 
ситуације за  исте, о чему ће Инвеститор благовремено обавестити 
Извођача.  

 Коначна вредност изведених радова утврдиће се по завршетку 
радова на основу стварно извршених количина и уговорених јединичних 
цена, по позицијама радова из образца структуре цене. 
 Количина радова ће се евидентирати грађевинском књигом 
Извођача. 

Извођач радова се обавезује да све позиције из образца структуре 
цене изведе по јединичним ценама из понуде. Евентуална разлика у цени 
неће бити призната од стране наручиоца. 
 

Члан 3. 
Вишкови радова и накнадни радови 

 
 Уколико се у току извођења уговорених радова укаже потреба за 
извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом 
радова и о томе обавести стручни надзор и Инвеститора у писаној 
форми. Након добијања сагласности од стране инвеститора, закључиће 
се Анекс овог уговора, уз предходну измену уговора о јавној набавци у 
складу са законом о јавним набавкама. Извођач није овлашћен да без 
писане сагласности Инвеститора мења обим уговорених радова и изводи 
вишкове радова. 
 Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за 
испуњење овог уговора. Извођач није овлашћен да без писане 
сагласности Инвеститора изводи накнадне радове.  
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Члан 4. 
Начин и услови плаћања 

 
 Инвеститор је у обавези да плаћање по овом уговору врши на 
основу испостављених привремених и окончане ситуације у  року од 45 
дана од дана пријема оверене ситуације. Окончану ситуацију Извођач ће 
наплатити у року од 45 дана након завршетка радова и обострано 
усаглашеног коначног обрачуна радова. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години (2020) биће 
реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити 
одобрена у финансијском плану за 2020.г. У фактури коју извођач 
испоставља инвеститору, извођач је дужан  да се позове на број и датум 
предметног уговора, који је основ за фактурисање. 
 

Члан 5. 
Рок извођења радова 

 
За извођење предметних радова одређују се следећи рокови: 
 

- ПОЧЕТАК РАДОВА: у року од 1 дана од дана писменог позива 
инвеститора 

- ЗАВРШЕТАК РАДОВА: биће дефинисан у сваком појединачном 
писменом позиву     инвеститора. 

 
 Продужетак овог рока може се прихватити уколико наступе било 
какве околности које онемогућавају извођење радова за које није 
одговоран извођач радова или ако наступе временске непогоде или 
Инвеститор не изврши своје обавезе. 
 

Члан 6. 
Права и обавезе Извођача 

 
Извођач радова је дужан: 
- да води грађевинску књигу и грађевински дневник сходно прописима о 

изградњи објеката. 
- да уговорене радове изведе квалитетно и према техничким прописима 

и стандардима у грађевинарству, који важе за предметне радове. 
- да поступа према примедбама Инвеститора који се односе на 

квалитет извршења радова и накнадне радове у складу са вежећим 
прописима и овим уговором. 

- да обезбеди мере заштите за своје раднике приликом извођења 
радова у складу са законом. 

- да изведе радове квалитетно и у уговореном року. 
 

Члан 7. 
Права и обавезе Инвеститора 

 
Инвеститор је дужан: 
- да преда извођачу слободну локацију на којој се изводе радови и 

омогући несметано извођење тих радова; 
- да уведе извођача радова у посао; 
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- да изврши плаћање радова сходно члану 4. овог уговора; 
- да одреди свог представника који ће редовно потписивати 

грађевинску књигу и грађевински дневник. 
 

Члан 8. 
Средства обезбеђења 

 
           Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора  преда 
инвеститору бланко сопствену меницу  са меничним овлашћењем за 
добро извршење посла. Меница за добро извршење посла издаје се у 
висини од 10% 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 менице за добро извршење посла 
мора да се продужи. Инвеститор ће уновчити меницу за добро извршење 
посла у случају да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором.  
 
          Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда 
Инвеститору бланко сопствену меницу  са меничним овлашћењем за 
отклањање грешака у гарантном року. Меница за отклањање грешака у 
гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без 
ПДВ-a. 
        Рок важења менице мора бити 10 (десет) дана дужи од гарантног 
рока за последње изведене радове у време трајања уговора. Инвеститор 
ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 
извођач не изврши обавезу отклањања квара/грешке који би могао да 
умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
Трошкови добијања меница падају на терет извођача радова. 
Сопствене бланко менице и менична овлашћења морају бити потписана 
од стране одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих 
потписа код пословних банака. Менице морају бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз менице мора 
бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју продавац наводи у меничном овлашћењу – 
писму.  
 

Члан 9. 
 

 Овај уговор се закључује за период од године дана од дана 
обостраног потписивања уговора. Свака уговорна страна може 
једнострано раскинути овај уговор, без навођења разлога, уз отказни рок 
од 15 дана. 

У случају да изведени радови достигну уговорену вредност пре 
истека временског важења уговора (1 година), Уговор ће се сматрати 
испуњеним и престаће да важи. 
 Инвеститор задржава право једностраног раскида Уговора уколико 
извођач не започне са извођењем радова у року од три дана од писменог 
позива инвеститора, односно не испоштује рок за завршетак радова који 
је дефинисан у појединачном писменом  позиву инвеститора.   
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Члан 10. 

Гарантни рок 
 

 Гарантни рок за квалитет изведених радова је две године од дана 
извршене примопредаје изведених радова. 
 У току гарантног рока Извођач је дужан да отклони све недостатке 
који су последица његовог рада, и то на први писмени позив Инвеститора 
у  року од 2 дана. 
 У супротном Инвеститор задржава право да настале недостатке 
отклони сам уз ангажовање трећег лица, а на терет Извођача радова. 
  

Члан 11. 
 

 За све што није регулисано овим Уговором, важе позитивне 
законске одредбе, као и одредбе посебних узанси о грађењу. 
 Уговорне стране су се споразумеле да у случају спора стварно и 
месно надлежан суд буде Привредни  суд у Чачку. 
 

Члан 12. 
 
 Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих су 
два за Извођача радова, а два за Инвеститора. 
 
 
 
 
   Извођач                                                                         Инвеститор 
                                                                                ЈКП „Горњи Милановац“ 
                                                                                           директор 
 
                                                                                         Иван Лазић, дипл.ецц. 
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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, 
понуђач__________________________ [навести назив понуђача], 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 
следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке Асфалтирање оштећених површина 
коловоза и тротоара, бр.01/2019 обустављен из разлога који су на 
страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове 
израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 
својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, 
________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 
понуду у поступку јавне набавке мале вредности радови бр.01/2019 -
Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију 
надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу 
изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је 
понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 
понуђача и оверена печатом. 
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IX    ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара  
 
 

R.b. Opis radova J.M. Količina 
Cena bez 

PDV 
Iznos 

 
1 

Mašinsko sečenje asfalta. Obračun po 
m1 isečenog asfalta. m1 100     

 
2 

Razbijanje betona sa iskopom, 
utovarom i odvozom  materijala na 
gradsku deponiju. Obračun po m3 
razbijenog betona. m³ 50     

 
3 

Iskop u zemlji III i IV kategorije sa 
utovarom i odvozom na gradsku 
deponiju.. Obračun po m3 iskopanog 
materijala. m³ 50     

 
4 

Iskop nasutog materijala (šljunak, rizla) 
sa planiranjem i valjanjem, utovarom i 
odvozom viška materijala na gradsku 
deponiju.Obačun po m3 iskopa. m³ 50     

 
5 

Odvoz šuta i viška materijala od iskopa 
sa teritorije grada na deponiju šuta do 5 
km. Obračun po m3 odvezenog 
materijala. m³ 50     

 
6 

Nabavka, transport i ugradnja prljavog 
šljunka u slojevima d=20 cm sa 
nabijanjem. Obračun po m3 ugrađenog i 
nabijenog šljunka. 

m³ 200     

 
7 

Nabavka materijala, prevoz i izrada sloja 
od drobljenog kamenog agregata 0-31,5 
mm sa nabijanjem u sloju prosečne 
debljine 10 cm u zbijenom stanju. 
Obračun po m3 formiranog tampona. m³ 10     

 
8 

Nabavka, prevoz i ugrađivanje betona 
MB-20 na kolovozu, d = 10 do 20 cm. 
Obračun po m3 ugrađenog betona m³ 5     

 
9 

Nabavka i ugradnja završnog sloja 
asfalta AB 16,  d= 6 cm. Obračun po m2 m² 800     

 
10 

Sanacija vododvodnih i kanalizacionih 
šahti podziđivanjem, dovođenjem u nivo 
kolovoza. Potrebno nasipanje i nabijanje 
rizle i asfaltiranje se obračunavaju kroz 
poz 7 i 9 .Obračun po kom saniranih kom 50     
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šahti. 

 
11 

Nabavka materijala i zidanje zidova 
šahta betonskim blokom 20/20/40 u 
cementnom malteru 1:3. Obračun po m² 
ozidanog zida. m² 30     

12 Zidanje zidova betonskim blokom ili 
drugim blokom dimenzija 20/20/40 u 
cementnom malteru 1:3. Obračun po m² 
ozidanog zida. m² 50 

  13 Zidanje zidova betonskim blokom ili 
drugim blokom dimenzija 12/20/40 u 
cementnom malteru 1:3. Obračun po m² 
ozidanog zida. m² 50 

   
14 

Ugradnja postojećih ivičnjaka u betonu 
MB-20. U cenu uračunati potreban 
beton. Obračun po m1 ugrađenog 
ivičnjaka. m1 200     

 
15 

Crpljenje vode tokom izvođenja radova. 
Napomena: Dokaz za ovu poziciju je 
potpisan radni nalog od strane 
naručioca sa upisanim brojem radnih 
sati h 50     

 
16 

Nabavka, transport i ugradnja ivičnjaka 
u betonu MB-20. U cenu uračunati i 
nabavku betona. Obračun po m1 

ugrađenih ivičnjaka. m1 5     

 
17 

Postavljanje postojećih behaton kocki 
na podlozi od peska. U cenu uračunati 
nabavku i ugradnju peska granulacije 0-
3 mm, d=6 cm. m² 100     

 
18 

Nabavka, transport i ugradnja behaton 
kocki na podlozi od peska d=6 cm. U 
cenu uračunati i nabavku peska. 
Obračun po m2 ugrađenog behatona. m² 15     

19 Nabavka materijala i izrada armirano 
betonskih ploča dimenzija 1,20 x 1,20m 
x 0,15 m sa ugrađenim LG poklopcem 
za laki saobraćaj. U svaku ploču 
neophodno je ugraditi  LG poklopac sa 
prstenom. U cenu uračunati armaturu 
(30 kg/kom). Obračun po komadu 
izrađenih ploča     
 kom 25 
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20 Nabavka materijala i izrada armirano 
betonskih ploča dimenzija 1,25 x 1,25 
0,2 m sa ugrađenim LG poklopcem za 
teški saobraćaj. U svaku ploču 
neophodno je ugraditi  LG poklopac sa 
prstenom. U cenu uračunati armaturu 
(40 kg/kom). Obračun po komadu 
izrađenih ploča     
 
                              kom 25 

   
21 

Nabavka materijala i izrada armirano 
betonskih ploča prema zahtevu 
investitora. U svaku ploču neophodno je 
ugraditi  LG poklopac sa prstenom. U 
cenu uračunati armaturu (40 kg/kom).  
 
Obračun po m3 ugrađenog betona.    
 
Napomena: nabavka LG poklopca i 
rama ne ulaze u cenu pozicije. 
 m³ 25     

22 

Nabavka i ugradnja betona MB – 20 
samohodnim ili kamionskim mikserom 
na prethodno pripremljenu podlogu. 
Obračun izvršiti po m³ ugrađenog 
betona. 

m³ 5 
      UKUPNO bez PDV-a   

  PDV    

  UKUPNO sa PDV-om   

  
 

   
  

 
   

  
 

    
 
 
 
Датум:                                             МП                                        Понуђач: 
_______________                                                                    ____________ 

 


