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1. САДРЖАЈ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
На пснпву Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступку јавне 
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1. ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ 
 

На пснпву шлана 55. став 1. ташка 2., шлана 57. и шлана 60. став 1. ташка 1.  Закпна п јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) и Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке брпј 404-
33/17 пд 01.09.2017. гпдине нарушилац упућује ппзив за ппднпщеое ппнуда за јавну набавку мале 
вреднпсти  за извпђеое радпва  на рекпнструкцији ппщтинских путева на теритприји ппщтине Бпјник, за 
извпђеое радпва за рекпнструкцију сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулације пута Црквица-Граница 
– 2 фаза радпва, Л=750 м.  

 
 1.1. ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ 
 

Назив и адреса наручипца: Ппщтинска управа Бпјник, улица Трг слпбпде бр. 2-4,16205 Бпјник 
 Интернет страница наручипца: www.bojnik.rs 
  

 1.2. ВРСТА ППСТУПКА 
  
                 Јавна набавка радпва мале вреднпсти, бр. 404-33/17,  
 
 1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  

Предмет јавне набавке је извпђеое радпва за рекпнструкцију сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће 
регулације пута Црквица-Граница – 2 фаза радпва, Дужина пута L= 750 m, щирина сфалтнпг кплпвпза b= 
3,0 m, банкина b= 1m. 

 
Назив и пзнака из ппштег речника набавке: 
 45233123 – радпви на изградои сппредних путева. 

  
1.4. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ 

 Правп ушещћа у ппступку имају сва заинтереспвана лица кпја испуоавају пбавезне услпве за 
ушещће у ппступку јавне набавке, у складу са шланпм 75. Закпна п јавним набавкама кап и дпдатне 
услпве кпји су дефинисани у кпнкурснпј дпкументацији а пднпсе се на финансијски, ппслпвни, технишки 
и кадрпвски капацитет у складу са шланпм 76. Закпна п јавним набавкама. Испуоенпст услпва  из шлана 
75. и 76. дпказује се дпказује дпкументима из шлана 77. Закпна п јавним набавкама кпја мпгу бити у 
непвереним фптпкппијама, а у свему у складу са упутсвпм из кпнкурсне дпкументације. 

  1.5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

Критеријум за дпделу угпвпра је најнижа ппнуђена цена.  

 1.6. НАЧИН ПРЕУЗИМАОА КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 Кпнкурсна дпкументација мпже се преузети на Ппрталу јавних набавки и на интернет страници 
нарушипца www.bojnik.rs . 
 Кпнкурсна дпкументација мпже се преузети и лишнп у прпстпријама Ппщтине Бпјник, Трг 
слпбпде бр. 2-4, канцеларија бр. 16, сваким радним данпм пд 8,00 дп 15,00 шаспвa. 
   

1.7. НАЧИН И МЕСТП ППДНПШЕОА ППНУДА 
 Ппнуђаши ппднпсе ппнуде у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и ппзивпм за ппднпщеое 
ппнуда пд дана пбјављиваоа „Ппзива за ппднпщеое ппнуда“  на ппрталу Управе за јавне набавке, 
најкасније дп 11. септембра 2017.  гпдине дп 12,00 часпва, без пбзира на нашин дпстављаоа. 

Ппнуда се ппднпси лишнп на писарници Ппщтинске управе Бпјник или путем ппщте на адресу 
нарушипца – Ппщтина Бпјник,  Трг слпбпде бр.4, 16205 Бпјник, свакпг раднпг дана пд 8,00 дп 15,00 
шаспва. 

Ппнуђаш је дужан да ппнуду дпстави у запешаћенпј непрпвиднпј кпверти на следећи нашин: 

На предопј страни кпверте ппнуђач лепи пппуоен Ппмпћни пбразац ПП1 из кпнкурсне 
дпкументације. 

На пплеђини кпверте ппнуђач лепи пппуоен ппмпћни пбразац Пбразац бр. ПП2. 

http://www.bojnik.rs/
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Ппнуде кпје стигну ппсле наведенпг рпка сматраће се неблагпвременим и неће бити  узете у 
разматраое, исте ће бити враћене ппнуђашима нептвпрене. 

 
1.8. МЕСТП И ВРЕМЕ ПТВАРАОА ППНУДА  
 

 Птвараое ппнуда ће се пбавити истпг дана пп истеку рпка за дпстављаое ппнуда у 
прпстпријама Ппщтинске управе Ппщтине Бпјник, пднпснп дана  11. септембра 2017. гпдине у 
12,15 часпва.  

У ппступку птвараоа ппнуда мпгу ушествпвати пвлащћени представници ппнуђаша. 
Пре ппчетка птвараоа ппнуда пвлашћени представници ппнуђача су дужни да Кпмисији за 

јавну набавку дпставе пптписанп, пверенп и заведенп „Пвлашћеое или пунпмпћје за учествпваое у 
ппступку птвараоа ппнуда за јавну набавку ЈН 404-33/17 - извпђеое радпва за рекпнструкцију 
сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулације пута Црквица-Граница – 2 фаза радпва. 

Пвлащћеое није пптребнп акп птвараоу присуствује лишнп директпр предузећа или лишнп 
предузетник псниваш радое. 
 

1.9. РПК ЗА ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ 
 
 Пдлуку п дпдели угпвпра нарушилац ће дпнети у рпку пд 8 дана пд дана птвараоа ппнуда, а 
дпставиће је ппнуђашима у рпку пд 3 дана пд дана дпнпщеоа, сагласнп шлану 108. Закпна п јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
 1.10. КПНТАКТ 
 

Пспбе за кпнтакт:  
Саща Дпдић, e-mail:  sasadodic@bojnik.org.rs , телефпн за кпнтакт 016/821-214, свакпг раднпг 

дана у времену пд 08,00 дп 15,00 шаспва. 
Милан Здравкпвић, e-mail:  finansije@bojnik.org.rs , телефпн за кпнтакт 016/821-214, свакпг 

раднпг дана у времену пд 08,00 дп 15,00 шаспва. 
 
Ппжељнп је да ппнуда буде спакпвана у кпверти у фасцикли са механизмпм и увезана 

тракпм или јемственикпм у целину кпја је псигурана печатпм и пбезбеђена такп да се не мпгу 
накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати ппјединачни листпви ни ппсле птвараоа ппнуде. 
Ппднпшеое електрпнске ппнуде није дпзвпљенп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sasadodic@bojnik.org.rs
mailto:finansije@bojnik.org.rs
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2. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 
 
2.1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Ппнуда и дпкументација кпја се пднпси на ппнуду мпрају бити састављени на српскпм језику. 
Ппступак јавне набавке се впди на српскпм језику.  

 
2.2. ППДАЦИ П ПБАВЕЗНПЈ САДРЖИНИ ППНУДЕ 

Ппнуда треба да садржи све ппдатке, прилпге и пбрасце дефинисане кпнкурснпм 
дпкументацијпм. Пбрасци мпрају бити пппуоени шиткп и щтампаним слпвима, пптписани и пверени пд 
стране пвлащћенпг лица ппнуђаша, а у свему у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм. 

Ппжељнп је да ппнуда буде такп спакпвана и нумерисана да се ппједини листпви не мпгу 
накнаднп уметати или пдстраоивати. 

На свакпм пбрасцу кпнкурсне дпкументације је наведенп кп је дужан да пбразац пвери пешатпм 
и пптпище и тп: 

- укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, сваки пбразац мпра бити пверен и 
пптписан пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша; 

- укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, сваки пбразац мпра бити 
пверен и пптписан пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша; 

- укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки пбразац мпра бити пверен и пптписан пд стране 
пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 
Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу пбразаца, дужан је да исту избели и правилнп 

пппуни, а местп нашиоене грещке парафира и пвери пешатпм. 
 

2.3. ПРИПРЕМАОЕ ППНУДЕ 
 Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш. 
 У слушају да ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, 
нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела укпликп их је 
нарушилац тражип, акп су израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве 
прибављаоа средстава пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј 
ппнуди. 
                                                                                                                               
2.4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Ппнуда са варијантама није дпзвпљена. 
 
2.5. САМПСТАЛНП ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ 

Ппнуду мпже ппднети ппнуђаш кпји наступа сампсталнп. 
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду, не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј 

ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 
 

2.6. УСЛПВИ ЗА ППДИЗВПЂАЧЕ 
Ппнуду мпже ппднети ппнуђаш кпји наступа са једним или вище ппдизвпђаша.   
Ппнуђаш је дужан да у ппнуди наведе да ли ће изврщеое јавне набавке делимишнп ппверити 

ппдизвпђашу и да наведе прпценат укупне вреднпсти јавне набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу ,(а 
кпји не сме да буде већи пд 49%) кап и деп предмета набаве кпји ће се изврщити прекп ппдизвпђаша. 

Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу, 
дужан је да наведе назив ппдизвпђаша, а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, 
тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру. 

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 
75. став 1. ташка 1 ) дп 4) Закпна п јавним набавкама.  

Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, 
пднпснп за изврщеое угпвпрених пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 

 
2.7. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, у Пбрасцу ппнуде (пбразац I у кпнкурснпј 
дпкументацији) навести све ушеснике у заједнишкпј ппнуди. 



Рекпнструкција сапбраћајнице Црквица-Граница на теритприји ппщтине Бпјник, 2 фаза радпва                                     ЈН МВ 404-33/17 

Кпнкурсна дпкументација                                                                                                                                                Страна 7 пд 42 

За свакпг ушесника у заједнишкпј ппнуди пппунити, пешатпм пверити и пптписати Пбразац „Ппдаци п 
ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди“ (пбразац 9 у 
кпнкурснпј дпкументацији) и дпставити дпказе п испуоенпсти услпва (3.1 ташке 1-5 из кпнкурсне 
дпкументације, дпк услпве из дела 3.2 ташке 1 и 2 испуоавају заједнп). 
Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу 
пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке п: 

1. Члану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати 
групу ппнуђаша пред нарушипцем 

2. Ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. 
Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 
Пбрасци из кпнкурсне дпкументације, у слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, се пптписују и пешатпм 
пверавају на нашин предвиђен кпнкурснпм дпкументацијпм.  
 
2.8. ВАЛУТА И ЦЕНА 

Вреднпсти се у ппступку јавна набавке исказују у динарима. 
Цена у ппнуди мпра бити изражена у динарима,  без ПДВ-а и са ПДВ-пм и мпра бити фиксна дп 

краја изврщеоа угпвпра. 
Цену је пптребнп изразити нумеришки и текстуалнп, при шему текстуалнп изражена цена има 

преднпст у слушају несагласнпсти. 
Цена треба да буде изражена такп да пбухвати све трпщкпве кпје ппнуђаш има у реализацији 

предметне јавне набавке. 
У слушају ппнуђене неупбишајенп ниске цене, нарушилац ће ппступити у складу са шл. 92 Закпна п 

јавним набавкама. 
Ппнуда у кпјпј буде изражена цена већа пд прпцеоене вреднпсти биће пдбијена кап 

неприхватљива. 
 
2.9. НАЧИН, УСЛПВИ ПЛАЋАОА И ГАРАНТНИ РПК 

Плаћаое ће се врщити пп исппстављеним привременим ситуацијама и пкпншанпј ситуацији кпје 
мпрају бити пверене пд стране струшнпг надзпра. Рпк плаћаоа немпже бити краћи пд 30 ни дужи дп 45 
дана. 

Аванснп плаћаое није предвиђенп. Ппнудса у кпјпј је исказан аванс биће пдбијена кап 
неприхватљива. 
 Гарантни рпк за изведене радпве изнпси минимум 24 месеци рашунајући пд дана  записнишке 
примппредаје радпва.  
 
2.10. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 

Ппнуђач кпји наступа сампсталнп, ппнуђач кпји наступа са ппдизвпђачима, пднпснп група 
ппнуђача је у пбавези да уз ппнуду дпстави Меничнп пвлашћеое - Пбразац бр.18 за пзбиљнпст 
ппнуде у висини 10% пд вреднпсти ппнуде, при чему треба узимати у пбзир укупну вреднпст ппнуде 
изражену у динарима са ПДВ-пм, печатиранп и пптписанп пд стране пвлашћенпг лица ппнуђача или 
пвлашћенпг члана групе ппнуђача.  

Дпкументација кпја се прилаже уз меничнп пвлашћеое: 
1. Бланкп сплп меница (пптпис и пешат на меници мпрају да буду исти кап и на картпну 

деппнпваних пптписа и исти не смеју да прелазе зелени деп менице), 
2. Захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стпји изнпс на кпји меница гласи; пптпис 

и пешат на захтеву мпра да буде исти кап и на меници), 
3. Картпн деппнпваних пптписа мпра да буде пверен у банци и датум пвере да није старији пд 

месец дана. Лице кпје пптписује меницу мпра да има назнашенп на картпну деппнпваних пптписа да 
пдгпвара сампсталнп и непгранишенп. Укпликп меницу пптписују лица кпја пдгпварају пгранишенп, 
пптребнп је да меница има бар два пптписника)  

4. ПП пбразац (пптпис лица кпји пптписује меницу мпра да се нађе и на ПП пбразцу, с тим да је 
пптребнп да се истп пптпище на меници кап и на наведенпм пбрасцу) 

  
Ппнуђаш кпјем буде дпдељен Угпвпр у пбавези је да приликпм пптписиваоа угпвпра дпстави:  

1) једну бланкп сплп меницу  за дпбрп изврщеое ппсла у висини 10% пд вреднпсти угпвпра, 
пешатирану и пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша или пвлащћенпг лица пвлащћенпг шлана 
групе ппнуђаша  и менишнпг пвлащћеоа кпје садржи клаузуле “безуслпвнп“, „плативп на први ппзив“, 
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„без права на пригпвпр“, фптпкппију  картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за распплагаое 
средствима на рашуну и фптпкппију ПП пбрасца за пвлащћена лица за заступаое.  
  
2.11. ППВЕРЉИВИ ППДАЦИ 

Нарушилац је дужан да:  
1) шува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпји су ппсебним 

прпписпм утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве ппнуђаш пзнашип у ппнуди; 
2) пдбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака пбијених у 

ппнуди; 
3) шува кап ппслпвну тајну имена ппнуђаша и ппднпсилаца пријава, кап и ппднете ппнуде, 

пднпснп пријаве, дп истека рпка предвиђенпг за птвараое ппнуда, пднпснп пријава. 
Цена и пстали ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и 

рангираое ппнуде неће се сматрати ппверљивим. 
 
2.12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ И ППЈАШОЕОА   

Ппнуђаш мпже, у писанпм пблику (ппщтпм, телефакспм или путем електрпнске ппщте), тражити 
пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана 
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде.  

Нарушилац је дужан да у рпку пд 3 дана пд дана пријема захтева дпставити пдгпвпр у писанпм 
пблику (ппщтпм, телефакспм или путем електрпнске ппщте) и истпвременп ту инфпрмацију пбјави на 
Ппрталу јавних набавки и свпјпј интернет страници.  

Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа телефпнпм није дпзвпљенп. 
 Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша путем 
електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге стране 
захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна и да ушини када је тп 
неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое.  
 
2.13. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ППДНЕТПЈ ППНУДИ 

Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да исту избели и правилнп пппуни, а 
местп нашиоене грещке парафира и пвери пешатпм. 
 
2.14. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ 

Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда.  
У слушају да ппнуђаш наведе краћи рпк важеоа ппнуда, ппнуда ће бити пдбијена кап 

неисправна.  
 
2.15. РПК ЗА ИЗВПЂЕОЕ РАДПВА 

Радпви за рекпнструкцију сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулације пута Црквица-Граница – 
2 фаза радпва на теритприји Ппщтине Бпјник мпрају бити изведени најкасније дп 5. пктпбра 2017. 
гпдине. 
 
2.16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБПР НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ И ДПДЕЛУ УГПВПРА 

Критеријум за избпр најппвпљније ппнуде је најнижа ппнуђена цена. 
 У слушају да ппстпје две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм, следећи критеријум биће 
већи изнпс пстваренпг ппслпвнпг прихпда за 2016. гпдину у БПН-ЈН пбрасцу за 2016. гпдину. 

Кпмисија за јавну набавку ће изврщити преглед и пцену ппнуда пп критеријумима наведеним у 
пвпј кпнкурснпј дпкументацији. 

Ппнуда кпја не пдгпвара свим технишким спецификацијама, пднпснп свим критеријумима и 
услпвима из ппзива и кпнкурсне дпкументације, биће пдбијена кап неприхватљива. 
 
2.17. ИЗМЕНА, ДППУНА И ПППЗИВ ППНУДЕ 

Ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве ппнуду писаним пбавещтеоем пре истека рпка 
за ппднпщеое ппнуда. 

Свакп пбавещтеое п изменама, дппунама или пппзиву ппнуде се ппднпси у засебнпј затвпренпј 
кпверти, на исти нашин на кпји се дпставља ппнуда, а какп је тп наведенп у ташки 1.7. кпнкурсне 
дпкументације, са назнакпм "Измена ппнуде", "Дппуна ппнуде" или "Пппзив ппнуде" за ЈАВНУ НАБАВКУ 
– Извпђеое Радпви за рекпнструкцију сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулације пута Црквица-
Граница – 2 фаза радпва, ЈН 404-33/17, (НЕ ПТВАРАТИ). 



Рекпнструкција сапбраћајнице Црквица-Граница на теритприји ппщтине Бпјник, 2 фаза радпва                                     ЈН МВ 404-33/17 

Кпнкурсна дпкументација                                                                                                                                                Страна 9 пд 42 

Измена или пппзив ппнуде се дпставља путем ппщте или лишнп свакпг раднпг дана 08,00 -14,00 
сати, на адресу нарушипца, а најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуде. 

Ппнуда не мпже бити измеоена ппсле истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Укпликп се измена ппнуде пднпси на ппнуђену цену, цена мпра бити изражена у динарскпм 

изнпсу, а не у прпцентима. 
Нашин пбрашуна цене у слушају измене ппнуде крпз измену цене, врщиће се кпрекцијпм 

ппнуђене пснпвне цене пп ппјединашним ппзицијама или јединишним ценама, на нашин линеарне 
кпрекције у зависнпсти пд кпнашне укупне цене накпн изврщене измене ппнуде 
 
2.18. РАЗЛПЗИ ЗБПГ КПЈИХ ППНУДА МПЖЕ БИТИ ПДБИЈЕНА  

Нарушилац ће пдбити сваку ппнуду кпја није благпвремена, прихватљива и пдгпварајућа  у 
складу са шланпм 3. ташкпм 31), 32) и 33) Закпна п јавним набавкама. 

Ппнуда мпра да садржи сва дпкумента дефинисана кпнкурснпм дпкументацијпм. 
 
 2.19. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА, КПНТРПЛА И ДППУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
 
 Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, 
враднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и увид кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг 
ппдизвпђаша. 

Ппнуђаш је пбавезан да у рпку пд 2 (два) радна дана пд дана пријема захтева за пбјащоеоа 
ппнуде дпстави пдгпвпр, у супрптнпм ће се оегпва ппнуда пдбити кап неисправна. 

Нарушилац мпже да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм разматраоа 
ппнуде, пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда, узимајући кап релевантне јединишне цене. 

Прпверу рашунске ташнпсти ппнуда и грещке, нарушилац ће исправљати на следећи нашин: 
- укпликп ппстпји разлика у изнпсу израженпм брпјем и слпвима, изнпс изражен слпвима 

сматраће се ташним; 
- укпликп није ташан прпизвпд јединишне цене и кплишине, јединишна цена ће се сматрати 

ташнпм, псим у изнпсима кпји су дати паущалнп; 
Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити 

кап неприхватљиву. 
 
2.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА 

Захтев за защтиту права ппнуђаша мпже да ппднесе ппнуђаш, ппдпнпсилац пријаве, кандидат, 
пднпснп заинтереспванп лице за ушещће у ппступку јавне набавке.  

Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних 
набавки а предаје нарушипцу. 

Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке 
радое нарушипца. 
 Захтев за защтиту права предаје се нарушипцу неппсреднп или ппщтпм, преппрушенп са 
ппвратницпм, уз уплату прпписане таксе.  
 Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати 
таксу у изнпсу пд 60.000,00 динара; щифра плаћаоа: 153, сврха уплате: Републишка административна 
такса, рашун за уплату: 840-742221843-57, мпдел: 97, ппзив на брпј: 23-025 (са назнакпм ташан назив и 
брпј набавке нарушипца;  

Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое 
ппнуде или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца 
најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа. 
 Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра или пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое 
захтева за защтиту права је 5 дана пд дана пбјављиваоа пдлуке нарушипца на ппрталу ЈН.   

Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне 
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре 
истека рпка за ппднпщеое захтева кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое 
ппнуде или кпнкурсне дпкументације, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка. 
 Акп се у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднесе захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева 
знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  

Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј кпмисији 
за защтиту права у ппступцима јавних набавци. 
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 П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац ће пбавестити све ушеснике у ппступку јавне 
набавке, пднпснп пбјавиће пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у 
рпку пд 2 (два) дана пд дана пријема захтева за защтиту права. 
 
2.21. ИЗМЕНЕ И ДППУНЕ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

Нарушилац мпже у рпку кпји је предвиђен за ппднпщеое ппнуда, да изврщи измену или дппуну 
кпнкурсне дпкументације. Нарушилац ће у тпм слушају без пдлагаоа измене или дппуне пбјавити на 
Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници. 

У слушају да нарушипцу буду писанп затражене дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са 
припремаоем ппнуде пд стране заинтереспвних лица, нарушипц ће пдгпвпр ппслати у писанпм пблику и 
истпвременп ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набаки и на свпјпј интернет страници. 

Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да 
дппуоује кпнкурсну дпкументацију. 

 
2.22. ПДУСТАНАК ПД ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 Нарушилац ће пбуставити ппступак јавне набавке на пснпву извещтаја п струшнпј пцени ппнуда, 
укпликп нису испуоени услпви за дпделу угпвпра. 
 Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга кпји се 
нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак 
пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала пптреба нарушипца за предметнпм набавкпм збпг шега се неће 
ппнављати у тпку исте бучетске гпдине. 
  
2.23. МПДЕЛ УГПВПРА  
 Пвлащћенп лице ппнуђаша кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђашем                                                 
је дужнп да мпдел угпвпра пппуни, пптпище и пвери пешатпм, шиме пптврђује да прихвата све елементе 
угпвпра. 
 Када се ради п групи ппнуђаша, пвлащћени шлан групе ппнуђаша је дужан да мпдел угпвпра  , 
пптпище и пвери пешатпм, шиме пптврђује да прихвата све елементе угпвпра.  
 У мпделу угпвпра мпрају бити наведени сви ппдизвпђаши пднпснп сви ппнуђаши из групе 
ппнуђаша. 
 Ппдаци унети у мпдел угпвпра мпрају се слагати са ппдацима наведеним у ппнуди. 
 
2.24. ПДЛУКА П ДПДЕЛИ УГПВПРА  
 Пквирни рпк у кпме ће Нарушилац дпнети пдлуку п дпдели угпвпра је 8 (псам) дана пд дана 
птвараоа ппнуда.  

Пдлуку п дпдели угпвпра нарушилац ће пбјавити на ппрталу ЈН у рпку пд 3 дана пд дана дпнпщеоа 
пдлуке.  

 Накпн дпнпщеоа пдлуке и прптека жалбених рпкпва, Нарушилац  ће писменим путем ппзвати 
пдабранпг ппнуђаша да пптпище угпвпр. У дппису ће бити наведен укупан изнпс угпвпра и рпк за 
реализацију ппсла. У слушају да ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да закљуши 
угпвпр, нарушилац мпже закљушити угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем. 
 
2.25. ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 

Нарушилац закљушује угпвпр п јавнпј набавци са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 3 
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права ппнуђаша. 
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3. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВП ЗА ДПКАЗИВАОЕ 
ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ППНУЂАЧА 

 

1. Правп учешћа имају сва заинтереспвана лица, кпја испуоавају пбавезне услпве за 
учешће у ппступку јавне набавке, у складу са чланпм 75. Закпна п јавним набавкама и 
наведене дпдатне услпве тражене кпнкурснпм дпкументацијпм и тп: 

3.1. Пбавезни услпви за учешће у ппступку јавне набавке и начин за оихпвп дпказиваое:  

3.1.1. Да је ппнуђаш регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар. 
 

Дпказ за правна лица: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра 
надлежнпг Привреднпг суда; 
Доказ за предузетнике: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из 
пдгпварајућег регистра. 

 

3.1.2. Да ппнуђаш и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних 
дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа 
или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

Доказ за правна лица: 
1. извпд из казнене евиденције пснпвнпг суда на шијем је ппдрушју седищте дпмаћег правнпг лица, 

пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица; не старији пд два месеца 
пре птвараоа ппнуда 

2. извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа (за прганизпвани криминал) Вищег суда у 
Бепграду; не старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
С тим у вези на интернет страници Вищег суда у Бепграду пбјављенп је  пбавещтеое 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3. увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих 
ппслпва за закпнскпг заступника – захтев за издаваое пвпг увереоа мпже се ппднети према 
месту рпђеоа (схпднп члану 2. став 1. тачка 1) Правилника п казненпј евиденцији («Сл. лист 
СФРЈ», бр. 5/79) - прган надлежан за унутрашое ппслпве ппштине на чијпј теритприји је тп 
лице рпђенп), али и према месту пребивалищта, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

 
Акп је вище закпнских заступника за свакпг се дпставља увереое из казнене евиденције. 

 
Доказ за предузетнике и физичка лица: 
1. увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих 

ппслпва – захтев за издаваое пвпг увереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа (схпднп 
шлану 2. став 1. ташка 1) Правилника п казненпј евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - прган 
надлежан за унутращое ппслпве ппщтине на шијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и према 
месту пребивалищта, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

 
3.1.3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј 
теритприји. 

 
Доказ за правна лица: 
- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле 

ппрезе и дппринпсе и увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп 
пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

 
Доказ за предузетнике: 
- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле 

ппрезе и дппринпсе и увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип 
пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда, не старије пд два месеца пре 
птвараоа ппнуда. 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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Доказ за физичка лица: 
- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле 

ппрезе и дппринпсе и увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип 
пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда, не старије пд два месеца пре 
птвараоа ппнуда. 

 

3.1.5. На пснпву пдредаба шлана 8. став 1. ташке 20) и 21) Правилника п пбавезним елементима 
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва 
(„Службени гласник РС“, брпј 86/15) ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде наведе да је ппщтпвап 
пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине, да нема забрану пбавбљаоа делатнпсти, кап и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне свпјине. 

Дпказ:  Пптписан и пверен Пбразац изјаве (Пбразац бр. 19)  Изјава мпра бити пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, 
Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и 
пверена пешатпм. 
 

 Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду права защтићених права 
интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 

 Дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или са 
ппдизвпђашима је дужан дпставити самп за себе и ппдизвпђаше, а сви шланпви групе дпстављају дпказе. 

 Дпкази из ташке 3.1.2. и 3.1.4. не мпгу бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуде, а дпказ 
из ташке 3.1.3. мпра бити издат накпн пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда. 

 Ппнуђаш није у пбавези да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама 
надлежних пргана, дпказе из шлана 77. ЗЈН а кпји се пднпсе на пбавезне услпве из шлана 75. ЗЈН, и тп: 

- извпд из регистра надлежнпг пргана; 

- пптврде надлежнпг суда; 

- пптврде надлежнпг суда или надлежнпг пргана за регистрацију привредних субјеката; 

- пптврде надлежнпг ппрескпг пргана и прганизације за пбавезнп спцијалнп псигураое или пптврде 
надлежнпг пргана да се ппнуђаш налази у ппступку приватизације. 
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3.2. Дпдатни услпви за учешће у ппступку јавне набавке и начин за оихпвп дпказиваое: 

 3.2.1. Финансијски капацитет  

 да распплаже неппхпдним финансијским капацитетпм: пднпснп да је у 3 пбрашунске гпдине 
2014, 2015. и 2016. пстварип укупан прихпд на рашунима у минималнпм изнпсу пд 14.000.000,00 динара 
и да није бип у блпкади у претхпдних щест месеци кпји претхпде месецу пбјављиваоа пве јавнпг ппзива 
за пву јавну набавку. 

 Дпказ: Извещтај п бпнитету БПН-ЈН или БПН-КС кпји издаје Агенција за привредне регистре 
кпјим дпказује да је у 3 пбрашунске гпдине 2014, 2015. и 2016. пстварип укупан прихпд на рашунима у 
минималнпм изнпсу пд 14.000.000,00 динара и са ппдацима п ликвиднпсти да није бип у блпкади 
претхпдних 6 месеци. 

За ппнуђаше кпји впде прпстп коигпвпдствп уместп извещтаја п бпнитету БПН ЈН дпставити 
кппију биланса успеха за 2014, 2015. и 2016 гпдину, а кап дпказ да није бип у блпкади претхпдних 6 
месеци дпставити пптврду ппслпвне банке. 
 

 Ппнуђач кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђачима је дужан дпставити пвај дпказ 
сампсталнп, а у случају ппднпшеоа ппнуде групе ппнуђача, дпказ п пстваренпм прихпду испуоавају 
сви чланпви групе заједнп, дпк дпказ да није бип у блпкади мпра да испуни сваки пд чланпва групе 
ппнуђача ппнапспб. 

 3.2.2. Ппслпвни капацитет 

да ппнуђач распплаже неппхпдним ппслпвним капацитетпм: да у претхпдне 3 пбрашунске 
гпдине (2014, 2015. и 2016) па све дп дана пбјављиваоа ппзива на ппрталу ЈН, има реализпване ппслпве 
кпје се пднпсе на извпђеое радпва кпји су предмет јавне набавке у минималнпм укупнпм изнпсу пд  
10.000.000,00 динара. 

 
 Дпказ:  

 - списак изведених радпва на изградои, ппправци или пдржаваоу путева свих категприја у 
претхпдне три пбрашунске гпдине (2014, 2015. и 2016) па све дп дана пбјављиваоа ппзива на ппрталу ЈН, 

 - пптврде п изведеним радпвима, пптписане и заведене кпд инвеститпра,  

 - пкпншане ситуације заведене кпд инвеститпра и  

 - закљушене угпвпре између инвеститпра и извпђаша заведене кпд инвеститпра.  

Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђашима је дужан дпставити пвај дпказ сампсталнп, а у 
слушају ппднпщеоа ппнуде групе ппнуђаша, пвај дпказ испуоавају сви шланпви групе заједнп. 

3.2.3. Кадрпвскп - технички капацитет 

3.2.3.1. Кадрпвски капацитет 
Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп распплаже дпвпљним кадрпвским 

капацитетпм. 
Дпвпљан кадрпвски капацитет: да ппнуђаш заппщљава најмаое 10 (десет) радника са 

пптребним квалификацијама за изврщеое ппсла, и тп најмаое: 
-  1 (једнпг) пдгпвпрнпг извпђаша грађевинских радпва нискпградое са лиценцпм Инжеоерске 

кпмпре Србије бр. 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 712 или 812, 
- 9 (девет) радника пптребних квалификација за изврщеое ппсла. 

Дпказ: ЕБП ПУРС пбразац (Извпд из ппјединашне ппреске пријаве за ппрезе и дппринпсе пп 

пдбитку) пптписан и пверен пд стране лица пдгпвпрнпг за коигпвпдствене исправе ппнуђаша, месец 

исплате јул 2017. гпд. 
За пдгпвпрнпг извпђаша радпва дпставља се и кппија лиценце са пптврдпм Инжеоерске кпмпре 

Србије да је наведени нпсипц лиценце измирип пбавезе плаћаоа шланарине Инжеоерскпј кпмпри 
Србије, 

Пвај услпв испуоава ппнуђаш кпји наступа сампсталнп кап и са ппдизвпђашем, а група ппнуђаша 
пвај услпв испуоава заједнп. 
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3.2.3.2 Технишки капацитети 
 

Пбавезнп је да ппнуђаш ппседује минималну технишку ппремљенпст тј. следеће грађевинске 
мащине, трансппртна впзила и ппрему за сваку партију. 

1. Грејдер 1 кпм. 

2. Вибрпваљак 1 кпм. 

3. Кпмбинпвана радна мащина 1 кпм. 

4. Теретнп кипер впзилп 2 кпм. 

5. Финищер 1 кпм. 

6. Ваљак глатки 1 кпм. 

7. Лабпратприју за испитиваое уграђене асфалтне масе 1 кпм 

8. Асфалтна база  1 кпм 
 
 Тражене грађевинске мащине, трансппртна впзила и ппрему ппнуђаш мпже да има у 
власнищтву, закупу или лизингу.  
Лабпратприју ппд редним брпјем 7. мпже да ппседује у сппственпм власнищтву, закупу или да има 
пбезбеђенп испитиваое уграђене асфалтне масе на пснпву угпвпра са акредитпванпм лабпратпријпм за 
врщеое текуће  кпнтрпле атестираоа уграђене асфалтне масе. 
 Тражену асфалтну базу ппд редним брпјем 8. ппнуђаш мпра да има у власнищтву или закупу и да 
се асфалтна налази на удаљенпсти не већпј пд 35 км пд седищта нарушипца. 
Дпказ:  
 За средства набављена дп 31.12.2016. гпдине – ппписна листа пснпвних средстава, на кпјима је 
пптребнп маркерпм пзнашити тражене грађевинске мащине, трансппртна впзила и ппрема, а за впзила 
пд ташке 1 дп ташке 5 дпставити пшитане сапбраћајне дпзвпле и пплисе псигураоа важеће на дан 
птвараоа ппнуда . 
 Акп су впзилп или мащина изнајмљени или прибављени угпвпрпм п закупу или лизингу 
неппхпднп је прилпжити кппију тпг угпвпра. Угпвпр п закупу или лизингу мпра да садржи клаузулу да ће 
ппрема бити на распплагаоу ппнуђашу за предметну јавну набавку за перипд трајаоа угпвпра. 
За средства набављена пд 01.01.2017 г. па дп дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда прилаже 
се  фактура, угпвпр п куппвини и кппија извпда из ппслпвне банке кап дпказ п изврщенпм плаћаоу. 
 
За лабпратприју ппд редним брпјем 7. дпставити ппписну листу пснпвних средстава, на кпјпј је пптребнп 
маркерпм пзнашити или дпставити угпвпр са акредитпванпм лабпратпријпм за врщеое текуће кпнтрпле 
атестираоа уграђене асфалтне масе. 
За асфалтну базу ппред ппписне листе дпставити и лист неппкретнпсти. 
 
У смислу технишке ппремљенпсти пдгпварајућпм механизацијпм и ппремпм, ппдразумева се  да 
ппнуђаш распплаже бар минимумпм пптребне и распплпживе механизације и ппреме за извпђеое 
радпва кпји су предмет јавне набавке.  Прихватљив је списак ппремљенпсти ппнуђаша кпји није маои  
пд прпписанпг минималнпг из кпнкурсне дпкументације. 

 
Нарпшитп се скреће пажоа ппнуђашу да пптписане и пверене изјаве  из кпнкурсне дпкументације, знаши 
ГАРАНЦИЈУ ппнуђаша да ће наведена механизација и ппрема бити стварнп ангажпвана на реализацији  
преметне јавне набавке. 
 

Пвај дпказ треба сампсталнп да испуни ппнуђаш у слушају акп ппнуду ппднпси сампсталнп или са 
ппдизвпђашима, пднпснп пвај дпказ треба да испуни група ппнуђаша кумулативнп. 

3.3. Ппднпшеое ппнуда са ппдизвпђачем 
Ппнуђаш, пппуоаваоем пдгпварајућег пбрасца (Пбразац бр. 4б) из Кпнкурсне дпкументације 

мпра навести да ли ће изврщеое јавне набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу и навести у свпјпј 
ппнуди, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу у другпј фази пвпг ппступка, 
а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщавати прекп ппдизвпђаша. 

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради 
утврђиваоа испуоенпсти услпва. 
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Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 
75. Закпна п јавним набавкама. 

Ппнуђаш испуоава све услпве сампсталнп и за тп дпставља дпказе у складу са наведеним у 
Кпнкурсне дпкументације (пбавезне и дпдатне). 

 
3.4. Ппднпшеое заједничке ппнуде (ппднпшеое ппнуде пд стране групе ппнуђача) 

Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. ташка 1) 
дп 4) Закпна п јавним набавкама, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. 

Услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна п јавним набавкама дужан је да испуни ппнуђаш из 
групе ппнуђаша кпјем ће бити ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг 
услпва. 

Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппднпсипци из групе међуспбнп и према 
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке предвиђене шланпм 
81. став 4. Закпна п јавним набавкама. 

Ппднпсипци кпји ппднесу заједнишку пријаву пдгпварају непгранишенп сплидарнп према 
нарушипцу. 

Задруга мпже ппднети пријаву сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или заједнишку 
пријаву у име задругара. 

Нарушилац мпже да тражи пд шланпва групе ппднпсилаца да у пријавама наведу имена и 
пдгпварајуће прпфесипналне квалификације лица кпја ће бити пдгпвпрна за изврщеое угпвпра. 

 
3.5. Начин дпстављаоа дпказа 

У складу са шланпм 79. Закпна п јавним набавкама ("Сл. гласник РС", брпј 124/12, 14/15 и 68/15), 
дпкази п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним кппијама, а нарушилац мпже пре 
дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати пд ппнуђаша да дпставе на увид пригинал или пверену 
кппију свих или ппјединих дпказа. 

Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама 
надлежних пргана, али у тпм слушају мпра да наведе кпји су тп дпкази. 

Нарушилац неће пдбити кап неприхватљиву ппнуду затп щтп не садржи дпказ пдређен Закпнпм 
п јавним набавкама или Кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппднпсилац ппнуде, навеп у пријави 
интернет страницу на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни. 

Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппднпсилац пријаве дпставља 
кппију електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски 
дпкумент. 

Акп ппднпсилац пријаве има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су 
дпкументи кпјима ппднпсилац пријаве дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране 
надлежних пргана те државе. 

Акп ппднпсилац пријаве није мпгап да прибави тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое 
пријаве, збпг тпга щтп пна дп тренутка ппднпщеоа пријаве нису мпгла бити издата пп прпписима 
државе у кпјпј ппднпсилац пријаве има седищте и укпликп уз пријаву прилпжи пдгпварајући дпказ за тп, 
нарушилац ће дпзвплити ппднпсипцу пријаве да накнаднп дпстави тражена дпкумента у примеренпм 
рпку. 

Акп се у држави у кпјпј ппднпсилац пријаве има седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна п 
јавним набавкама("Сл. гласник РС", брпј 124/12, 14/15 и 68/15),ппднпсилац пријаве мпже, уместп 
дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену 
пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе. 
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4. ОБРАСЦИ 

Пбавезну садржину ппнуде чине пппуоени, пптписани и пверени сви пбрасци из кпнкурсне 
дпкументације кап и сви дпкази (прилпзи) тражени кпнкурснпм дпкументацијпм, и тп: 
 

 
 
 
 

ПБРАЗАЦ БР.1 
Пбразац за пцену испуоенпсти услпва ппнуђаша и 
шлана групе ппнуђаша и ппдизвпђаша 

да не 

ПБРАЗАЦ БР.2 Пбразац ппнуде  да не 

ПБРАЗАЦ БР.3 Ппщти ппдаци п ппнуђашу да не 

ПБРАЗАЦ БР.4 Изјава ппнуђаша да не наступа са ппдизвпђашем да не 

ПБРАЗАЦ БР.5 Изјава ппнуђаша кпји наступа са ппдизвпђашима да не 

ПБРАЗАЦ БР.6 Ппщти ппдаци п ппдизвпђашу да не 

ПБРАЗАЦ БР.7 Ппщти ппдаци п шлану групе ппнуђаша да не 

ПБРАЗАЦ БР.8. Изјава шланпва групе кпји ппднпсе заједнишку ппнуду да не 

ПБРАЗАЦ БР.9 Изјава ппнуђаша п пдгпвпрнпм извпђашу да не 

ПБРАЗАЦ БР.10 Изјава п распплпживпсти технишке ппреме да не 

ПБРАЗАЦ БР.11 Списак изведених радпва да не 

ПБРАЗАЦ БР.12 Пптврда п изведеним радпвима да не 

ПБРАЗАЦ БР.13 Предмер и предрашун радпва  да не 

ПБРАЗАЦ БР.14 Пппуоен мпдел угпвпра  да не 

ПБРАЗАЦ БР.15 Пвлащћеое представника ппнуђаша да не 

ПБРАЗАЦ БР.16 Изјава п независнпј ппнуди да не 

ПБРАЗАЦ БР.17 Трпщкпви припреме ппнуде да не 

ПБРАЗАЦ БР.18 Менишнп пвлащћеое за пзбиљнпст ппнуде да не 

ПБРАЗАЦ БР. 19 
Изјава п ппщтпваоу пбавеза кпја прпизилазе из 
важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 
услпвима рада и защтити живптне среднине 

да не 

ПБРАЗАЦ БР. 20 Пбразац бр. ПП 1 да не 

ПБРАЗАЦ БР. 21 Пбразац бр. ПП 2  да не 
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бразац бр. 1 

ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА 
 

При састављаоу ппнуде у пптпунпсти смп ппштпвали услпве наручипца и с тим у вези 
прилажемп следећа дпкумента п испуоенпсти пбавезних услпва: 

бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА 
Кп је издап 
дпкумент 

Бр. и датум 
издаваоа 

дпкумента 

1. Извпд из регистра Агенције за привредне регистре   

 
2. 

Пптврде надлежних судпва (пснпвни, вищи Ппсебнп пдељеое 
за прганизпвани криминал Вищег суда у Бепграду) и 
Пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва 

  

 
3. 

Пптврде Привреднпг суда и Прекрщајнпг суда или Агенције за 
привредне регистре 

  

 
4. 

Пптврда Ппреске управе п измиреним дпспелим ппрезима и 
дппринпсима РС  и Пптврде надлежне лпкалне сампуправе п 
измиреним дпспелим ппрезима и дппринпсима на лпкалнпм 
нивпу или Пптврда да се ппнуђаш налази у ппступку 
приватизације субјеката 

  

5. Извещтај п бпнитету (БПН-ЈН или БПН-КС) кпји издаје Агенција 
за привредне регистре 

  

6. ЕБП ПУРС пбразац (Извпд из ппјединашне ппреске пријаве за 
ппрезе и дппринпсе пп пдбитку) пптписан и пверен пд стране 
лица пдгпвпрнпг за коигпвпдствене исправе ппнуђаша за 
месец кпји претхпди месецу пбјављиваоа јавнпг ппзива у 
2017. гпд, а за заппслене ангажпване пп пснпву угпвпра 
кппије угпвпра 

  

7. Фптпкппије важећих лиценци, Пптврде Инжеоерске кпмпре 
Србије 

  

8. Дпказ да ппнуђаш распплаже траженпм технишкпм ппремпм 
ппписна листа, фптпкппије пплиса пбавезнпг псигураоа, 
фптпкппије сапбраћајних дпзвпла важећих на дан птвараоа 
ппнуде 

  

9. Бланкп авалирана сплп меница са менишним пвлащћеоем и 
свим прилпзима (пбразац бр. 18) за пзбиљнпст ппнуде 

  

 
 
Датум: ___________ 2017.г                           М.П. ______________________ 

/пптпис пвлашћенпг лица/ 
 
Наппмена: акп ппнуђаш, уместп тражених дпказа, навпди интернет страницу на кпјпј су 
тражени ппдаци јавнп дпступни, интернет адресу ће уписати у кплпну „Кп је издап дпкумент". 
Пбразац пверава пвлащћенп лице ппнуђаша кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђашем, а у 
слушају заједнишке ппнуде сваки шлан групе ппнуђаша.Пбразац кппирати у пптребнпм брпју 
примерака за свакпг ппдизвпђаша укпликп ппнуђаш наступа са ппдизвпђашима, кап и за свакпг 
шлана групе ппнуђаша. 
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Пбразац бр.2 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ  

Ппшти ппдаци п ппнуђачу:  

Назив и седищте: _________________________________________________________________  

Матишни брпј:____________________________________________________________________  

ПИБ : ___________________________________________________________________________ 

Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке_________________________________________________            

 Пспба за кпнтакт: _______________________________ _________________________________ 

Електрпнска адреса ппнуђаша:______________________________________________________ 

Телефпн: ________________________________________________________________________ 

 Телефакс________________________________________________________________________                                                                                     

 Дајем ппнуду за јавну набавку  у птвпренпм ппступку за Извпђеое радпва за рекпнструкцију 
сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулациије пута Црквица-Граница – 2 фаза радпва на теритприји 
Ппщтине Бпјник, ЈН 404-33/17.  
 

П П Н У Д У  

1) Да квалитетнп извршимп све радпве у складу са наведеним услпвима из кпнкурсне 
дпкументације, ппщтујући све важеће прпписе и стандарде, на нашин: 

а) сампсталнп                   б) заједнишка ппнуда                ц) са ппдизвпђашем 

(запкружити слпвп испред ппције ппнуде) 

Укупна вреднпст ппнуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Слпвима: 

ПДВ:  

Укупна вреднпст ппнуде изражена у динарима са ПДВ-пм  

Слпвима: 

 

2. Радпви на рекпнструкцији пута пута Црквица-Граница – 2 фаза радпва биће изведени 
најкасније дп 5.10.2017.гпд. 

3. Гарантни рпк за све радпве изнпси ________ (_______________________________) месеци 
рашунајући пд дана примппредаје радпва                                                                    

слпвима
  

4. За изврщеое јавне набавке ангажујемп  ______ ппдизвпђаша (уписати брпј ппдизвпђаша).   

5. Уз ппнуду прилажемп прилпге и дпказе тражене кпнкурснпм дпкументацијпм. 

6. Важнпст ппнуде изнпси ______  ( _____________________)  дана пд дана птвараоа ппнуда                                                                   

                                                                                  
 слпвима 

7. Рпк плаћаоа: ___________________________ 

8. Без аванса. 

Датум:    _______________               

                                                                 _____________________________ 
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     М.П.   Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 

Пбразац бр.3 

 
 

 
ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ  

 
1. КПЈИ НАСТУПА САМПСТАЛНП 
2. КПЈИ НАСТУПА СА ППДИЗВПЂАЧИМА 
3. ПВЛАШЋЕНПГ ЗАСТУПНИКА ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

(запкружити) 
 

                                            

  Назив ппнуђаша:   

  Седищте и адреса ппнуђаша:   

  Пдгпвпрнп лице (пптписник угпвпра):   

  Пспба за кпнтакт:   

  Телефпн:   

  Телефакс:   

  Е-mail:   

  Текући рашун предузећа и банка:   

  Матишни брпј ппнуђаша:   

  Ппрески брпј предузећа – ПИБ:   

  ПДВ брпј:  

   Датум:     
 
_____________________                                                                                               

 
                                 Пптпис пвлащћенпг  лица: 
 
 М.П.                          ______________________ 
 

 
 
 
 
 
 



Рекпнструкција сапбраћајнице Црквица-Граница на теритприји ппщтине Бпјник, 2 фаза радпва                                     ЈН МВ 404-33/17 

Кпнкурсна дпкументација                                                                                                                                                Страна 20 пд 42 

Пбразац бр.4 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА  

ДА НЕ НАСТУПА СА ППДИЗВПЂАЧИМА 

 
 
 

 
 

 
Ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, у ппнуди за јавну  набавку брпј 
404-33/17 - извпђеое радпва за рекпнструкцију сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулације пута 
Црквица-Граница – 2 фаза радпва на теритприји Ппщтине Бпјник, изјављујемп да не наступамп са 
ппдизвпђашима. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Датум: 
 

Име и презиме пвлащћенпг лица 
 

_____________________________   
 

Пптпис пвлащћенпг лица 
 

_____________________________ 
 

М.П. 
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Пбразац бр. 5. 

 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ППДИЗВПЂАЧИМА  
 

(СПИСАК ППДИЗВПЂАЧА КПЈЕ ЈЕ ППНУЂАЧ УКЉУЧИП У ППНУДУ) 
 
 

За реализацију јавне набавке извпђеое радпва за рекпнструкцију сапбраћајнице у пквиру 
ппстпјеће регулације пута Црквица-Граница – 2 фаза радпва на теритприји Ппщтине Бпјник, ЈН 404-33/17 
ангажпваћемп следеће ппдизвпђаше: 
 

 
Р.бр. Назив ппдизвпђаша Ппзиције (врсте) радпва кпје ће 

бити ппверене ппдизвпђашу 
Ушещће ппдизвпђаша 

(%) 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
Наппмена:  
У кплпну у кпјпј се уписују ппзиције радпва, уписати пзнаке ппзиција кап щтп је датп у предмеру и 
предрашуну радпва. 
Максималнп ушещће свих ппдизвпђаша заједнп је дп 50% пд укупне вреднпсти ппнуде. 
У кплпни у кпјпј се уписује ушещће ппдизвпђаша пптребнп је приказати вреднпст радпва кпје ће бити 
ппверене пдређенпм ппдизвпђашу у пднпсу на укупнп ппнуђену вреднпст угпвпра, приказану у 
прпцентуалнпм изнпсу. 
Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша. 
Укпликп ппнуђаш наступа без ппдизвпђаша, пбразац прилпжити непппуоен. 

 
 
 
                                                                                                       Име и презиме пвлащћенпг лица 

          
                              _______________________________ 

 

Датум: ______________   М.П.   Пптпис пвлащћенпг лица:               
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 _____________________________ 

 
 
 
 

Пбразац бр 6. 
 
 
 

ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  

  Назив ппдизвпђаша    

  Наслпв и седищте ппдизвпђаша   

  Пдгпвпрна пспба    

  Пспба за кпнтакт   

  Телефпн   

  Телефакс   

  E-mail:   

  Текући рашун ппдизвпђаша 
   

  

  Матишни брпј ппдизвпђаша 
   

  

  ПИБ   

  ПДВ брпј ппдизвпђаша: 
   

 

                                                                                                   

                                                                                                   Име и презиме пвлащћенпг лица 

                                                                                                    

                                                                                                   ___________________________ 

 

         Датум:                                           МП                              Пптпис пвлащћенпг лица 

      _________________                                                           _______________________ 

 

 

 

Наппмена: 
Ппдатке у пбрацу пверава ппнуђаш.  
Пбразац је пптребнп умнпжити  у пптребнпм брпју примерака за свакпг ппдизвпђаша. 
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Пбразац бр. 7. 
 
 
 

ППШТИ ППДАЦИ П ЧЛАНУ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 
 

                                            

  Назив шлана групе ппнуђаша   

  Седищте и адреса шлана групе ппнуђаша   

  Пдгпвпрнп лице шлана групе ппнуђаша 
  (пптписник угпвпра) 

  

  Пспба за кпнтакт:   

  Телефпн:   

  Телефакс:   

  Е-mail:   

  Текући рашун предузећа и банка:   

  Матишни брпј ппнуђаша:   

  Ппрески брпј предузећа – ПИБ:   

  ПДВ брпј:  

   Датум:     
 
_____________________                                                                                               

 
                                 Пптпис пвлащћенпг лица: 
 
 М.П.                          ______________________ 
 

 
 
 
 
 
Наппмена:  
Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг шлана групе ппнуђаша. 
Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша или пвлащћенп лице 
шлана групе ппнуђаша. 
Укпликп ппнуђаш наступа сампсталнп, пбразац прилпжити непппуоен. 
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Пбразац бр. 8.  

 
 

ИЗЈАВА ЧЛАНПВА ГРУПЕ КПЈИ ППДНПСЕ  
ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

 
Изјављујемп да наступамп кап група ппнуђаша у птвпренпм ппступку за јавну набавку извпђеое радпва 
за рекпнструкцију сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулације пута Црквица-Граница – 2 фаза радпва 
на теритприји Ппщтине Бпјник, ЈН 404-33/17.  
 
Пвлащћујемп шлана групе да у име и за рашун псталих шланпва групе иступа пред нарушипцем. 
 
 

 

ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, 
(АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ 

ВРСТА РАДПВА КПЈЕ ЋЕ 
ИЗВПДИТИ ЧЛАН ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У 
ППНУДИ (прпцентуалнп) 

ППТПИС ПДГПВПРНПГ 
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

Пвлашћени члан:   Пптпис пдгпвпрнпг лица: 
 
________________ 
                   М.П. 
 

Члан групе:   Пптпис пдгпвпрнпг лица: 
 
________________ 
                   М.П. 
 
 

Члан групе:   Пптпис пдгпвпрнпг лица: 
 
________________ 
                   М.П. 
 
 

Члан групе:   Пптпис пдгпвпрнпг лица: 
 
________________ 
                   М.П. 
 
 

 
 
 
Датум: 
 
 
 
Наппмена: 
 
Пбразац пверавају пешатпм и пптписују пвлащћена лица свакпг шлана групе ппнуђаша. 
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Пбразац бр. 9. 

 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П ПДГПВПРНПМ ИЗВПЂАЧУ, КПЈИ ЋЕ РЕШЕОЕМ БИТИ 
ИМЕНПВАН ЗА ИЗВПЂЕОЕ РАДПВА У ПРЕДМЕТНПЈ ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

 
 
Пвпм изјавпм пптврђујем да ће дпле наведени пдгпвпрни извпђаши радпва бити распплпживи  
у перипду изврщеоа угпвпра извпђеое радпва за рекпнструкцију сапбраћајнице у пквиру 
ппстпјеће регулације пута Црквица-Граница – 2 фаза радпва на теритприји Ппщтине Бпјник, ЈН 
404-33/17, кап и да ће рещеоем бити именпвани за пдгпвпрнпг извпђаша радпва.  
 
 

 

Брпј Име и презиме Брпј лиценце 
Назив привреднпг 

субјекта кпји ангажује 
пдгпвпрнпг извпђаша 

Пснпв ангажпваоа 
1. заппслен кпд ппнуђаша 

2.ангажпван угпвпрпм 

 
1. 

   
 
 
 

 
 
 

 
2. 

   
 
 
 

 
 
 

 
3. 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Датум: _____________                                                                
 
                                                                                                                        
                                                                                                                        Пптпис пдгпвпрнпг лица 
                        
                                                                                                                       _____________________ 
 
                                                                        М.П. 

 
 
Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша укпликп наступа сампсталнп или са 
ппдизвпђашима. Укпликп ппнуђаш наступа у групи, Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп 
лицепвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 
 
 
Наппмена: Ппследоу кплпну „пснпв ангажпваоа“ пппунити такп, щтп се за заппслене унпси брпј „1“, а 
за „ангажпване угпвпрпм“ брпј „2“ 
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Пбразац бр. 10. 
 

ИЗЈАВА П РАСППЛПЖИВПСТИ ТЕХНИЧКЕ ППРЕМЕ 
 

 
______________________________________ 
                      Назив ппнуђаша 
 
 
______________________________________ 
                          Адреса 
 
 

Изјављујемп да распплажемп следећпм технишкпм ппремпм кпја се тражи кпнкурснпм 
дпкументацијпм кап минимална неппхпдна за изврщеое ппсла и кпја ће нам бити на распплагаоу све 
време извпђеоа радпва извпђеое радпва за рекпнструкцију сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће 
регулације пута Црквица-Граница – 2 фаза радпва на теритприји Ппщтине Бпјник, ЈН 404-33/17 и тп: 

 
1. ________________________________________________,    кпм. _______     
 
2. ________________________________________________,    кпм. _______     
 
3. ________________________________________________,    кпм. _______    
  
4. ________________________________________________,    кпм. _______   
   
5. ________________________________________________,    кпм. _______  
    
6. ________________________________________________,    кпм. _______    
 
7. ________________________________________________,    кпм. _______    
  
8. ________________________________________________,    кпм. _______     
 
  

 
Датум: _____________                                                                
 
                                                                                                                        
                                                                                                                        Пптпис пдгпвпрнпг лица 
                        
                                                                                                                       _____________________ 
 
                                                                        М.П. 

 
 
Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг шлана групе ппнуђаша. 
Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша укпликп наступа сампсталнп или са 
ппдизвпђашима. Укпликп ппнуђаш наступа у групи, Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп 
лицепвлащћенпг шлана групе ппнуђаша 
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Пбразац  бр. 11. 

 
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДПВА 

 
Ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да је ппнуђаш 
_______________________________________________ у претхпднпм перипду пд три гпдине (2014, 2015, 
2016. гпд) па све дп дана пбјављиваоа ппзива на ппрталу ЈН, успещнп реализпвап наведене радпве кпји 
су предмете јавне анбавке: 
 

 

Нарушилац 
Преипд 

извпђеоа 
радпва 

Врста радпва 
Вреднпст 

изведених радпва 
(без ПДВ-а) 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 

   

    

    
 

 
 
 

   

    

    

                                                          Укупнп изведених радпва без ПДВ-а 

 

                        
Датум: _____________                                                               
                                                                                                                        
                                                                                                                        Пптпис пдгпвпрнпг лица 
                        
                                                                                                                      _____________________ 
 
                                                                        М.П. 

 
Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг шлана групе ппнуђаша. 
Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп лице ппнуђаша укпликп наступа сампсталнп или са 
ппдизвпђашима. Укпликп ппнуђаш наступа у групи, Пбразац пптписује и пверава пвлащћенп 
лицепвлащћенпг шлана групе ппнуђаша 
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Пбразац бр.12. 
 

ППТВРДА  
 
 
______________________________________ 
                      Назив нарушипца 
 
 
______________________________________ 
                          Адреса 
 
Пвим пптврђујемп да је предузеће 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 (написати пблик наступаоа: а) сампсталнп; б) шлан групе; ц) пвлащћени шлан; д) ппдизвпђаш) 
 
за пптребе нарушипца 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Квалитетнп и у угпвпренпм рпку извелп радпве 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

(навести врсту радпва) 
 
у вреднпсти пд ________________________________________ динара без ПДВ-а, 
 
пднпснп у вреднпсти ________________________________________ са ПДВ-пм 
 
а на пснпву угпвпра брпј _______________________________ пд _____________. 

 
Пва пптврда се издаје ради ушещћа на тендеру и у друге сврхе се не мпже кпристити. 
 
Кпнтакт пспба нарушипца: _____________________________________ 

 
Телефпн: ____________ 
 
Датум: _____________                                                                
                                                                                                                     
                                                                                                                        Пптпис пдгпвпрнпг лица                                                                                                                                    
                        
                                                                                                                       _____________________ 
 
                                                                        М.П. 
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Пбразац бр. 13 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВА  
 

Извпђеое радпва за рекпнструкцију сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулације пута Црквица-Граница 
– 2 фаза радпва, Дужина пута L= 750 m, щирина сфалтнпг кплпвпза b= 3,0 m, банкина b= 1m 

Предмер и предрачун радпва за изградоу Прве фазе ппштинскпг  пута Мала Црквица - 
Граница   

  Дужина пута Л= 750 м, щирина асфалтнпг кплпвпза б= 3,0 м, банкина б= 1м 

1 Планираое и ваљаое планума пута, 
ппстељице пдгпварајућим 
мащинама,грејдер, булдпзерпм, ваљак.       
Захтевани мпдул стищљивпсти Мс=30Мн/м2.        
750*5                                                                                  
Пбрашун пп м2 3,750.00     

  Сешеое щибља и дрвећа са пбе стране пута у 
щирини пп 2м.  Ппзиција ппдразумева 
утпвар и пдвпз дрвећа и щибља ван трасе 
пута.  (2+2)*700                                                    
Пбрашун пп м2 2,800.00     

3 Искпп земље ИИИ категприје за израду 
путних јаркпва сегментнпг пблика са 
гураоем на страну или утпварпм и пдвпзпм 
на деппнију.   750*0.8*0.3                              
пбрашун пп м3                                                180.00     

  Израда тамппна пд решнпг щљунка из реке Ј. 
Мправа, дпдатак ппстпјећем тамппну. 
Дебљина слпја у збијенпм стаоу д=30цм. 
Захтевани мпдул стищљивпсти Мс=50Мн/м2.                                     
пбрашун пп м3                           750*5*0.3 1,125.00     

4 Израда туцаника, тамппна ИИ  пд дрпбљенпг 
каменпг агрегата. Прпсешна дебљина слпја у 
збијенпм стаоу д=10цм на делу пд 
стаципнаже Км 0+000 дп стаципнаже  Км 
0+700 .   Захтевани мпдул стищљивпсти 
Мс=60Мн/м2  ппзиција ппдразумева набавку 
превпз разастираое, набијаое и кващеое 
материјала пп пптреби.                                                        
пбрашун пп м3                                    750*5*0.1 375.00     

5 Израда гпроег нпсећег слпја пд 
битумизиранпг дрпбљенпг агрегата                          
БХНС-16. Дебљина слпја у збијенпм стаоу 
д=7цм.                                                                      
пбрашун пп м2                                                                             
750*3 

2,250.00     

6 Израда вертикалне сигнализације. Набавка и 
уградоа сапбраћајних знакпва кппмплет са 
стубпм и таблпм- знакпм и уградопм стуба у 
земљанпј јами са дпдаткпм бетпна МБ-20.                                    
пбрашун пп кпм   4.00     
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7 Израда бетпнскпг цевастпг прппуста              
Ø-600. ппзиција ппдразумева набавку 
бетпнских цеви, превпз и уградоу. У цену је 
урашунатп искпп земље , израда тамппна 
д=20цм исппд цеви, затрпаваое цеви 
щљункпм мин 30цм изнад цеви. Ппзиција 
ппдразумева и израду улазнп излазних глава 
пд армиранпг  бетпна МБ-30.                                                                             
Пбрашун пп м 8.00     

    Укупнп:     

    ПДВ 20%     

  
  

УКУПНП 
са ПДВ-пм    

 
 

Сав упптребљени материјал мпра бити првпкласнпг квалитета и пдгпварати 
стандардима. Сви радпви мпрају бити изведени са струшнпм раднпм снагпм и са 
пдгпварајућпм механизацијпм. 
 

 
Датум:______________________                             Име и презиме пвлащћенпг лица 

 
                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Пптпис пвлащћенпг лица 
                              
                                                                       ____________________________ 
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Пбразац бр. 14. 
 

МПДЕЛ УГПВПРА  
Извпђеое радпва за рекпнструкцију сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулациије пута 

Црквица-Граница – 2 фаза радпва на теритприји Ппщтине Бпјник 
 

Закљушен дана  __________ гпдине између: 
1. Ппщтине Бпјник, са седищтем у Бпјнику, улица Трг слпбпде бр. 4., ПИБ  100371818,  

кпју заступа председник ппщтине Небпјща Ненадпвић, у даљем тексту Нарушилац. 
 
2. Предузеће _________________________________________,  улица _______________, 

ПИБ _____________, МБ _______________, ТР бр. ____________________ птвпрен кпд ппслпвне 
__________________, кпје заступа ______________________________, у даљем тексту Извпђаш 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Дпоу црту пппуоава ппнуђаш кпји ппднпси заједнишку ппнуду или са ппдизвпђашем, 
такп щтп уписује називе свих ушесника у зеједнишкпј ппнуди пднпснп свих ппдизвпђаша 

 
Члан 1. 

Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 
Да је  Нарушилац пп ппзиву за прикупљаое ппнуда спрпвеп ппступак јавне набавке 

мале вреднпсти брпј 404-33/17 за набавку за извпђеое радпва за рекпнструкцију 
сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулације пута Црквица-Граница – 2 фаза радпва на 
теритприји Ппщтине Бпјник и изабрап извпђаша кап најппвпљнијег ппнуђаша. 

Да је Извпђаш радпва дпставип ппнуду брпј ______ пд _______ 2017. гпдине кпја се 
налази у прилпгу угпвпра и саставни је оегпв деп. 

Да ппнуда извпђаша у пптпунпсти пдгпвара предмеру из кпнкурсне дпкументације. 
 

Члан 2. 
Предмет угпвпра је извпђеое радпва на летоем пдржаваоу ппщтинских путева на 

теритприји Ппщтине Бпјник наведених у предмеру Извпђаша радпва са ценпм кпја је саставни 
деп оегпве ппнуде. 

Нарушилац ппверава, а извпђаш радпва прихвата извпђеое радпва ближе пписаних у 
ставу 1. пвпг шлана. 

Пви радпви имају бити изведени у свему према предмеру и ппнуди Извпђаша и Пдлуци 
кпјпм је усвпјена предметна ппнуда, важећим прпписима, стандардима и нпрмативима за пву 
врсту радпва и упутствима надзпрнпг пргана кпје пдреди Ппщтина Бпјник, а у складу са 
усвпјенпм ппнудпм извпђаша. 

Извпђаш радпва је пбавезан да угпвпрене радпве изведе свпјпм раднпм снагпм, 
грађевинским материјалпм и грађевинскпм механизацијпм у рпку и за угпвпрену цену у свему 
према правилима струке у складу са важећим технишким прпписима и стандардима за ту врсту 
радпва.   

Члан 3. 
 Угпвпрне стране утврђују да цена за извпђеое радпва из шлана 1. Угпвпра изнпси 
укупнп ________________ динара без ПДВ-а пднпснп, ________________ са ПДВ-пм, а 
дпбијена је на пснпву јединишних цена из ппнуде Извпђаша бр. ________пд _________. 2017. 
гпдине. Угпвпрена цена је фиксна пп јединици мере и не мпже се меоати услед ппвећаоа 
цене елемената на пснпву кпјих је пдређена и пбухвата и све пстале трпщкпве Извпђаша.  

 
Члан 4. 
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Плаћаое ће се врщити пп исппстављеним привременим ситуацијама и пкпншанпј 
ситуацији кпје мпрају бити пверене пд стране струшнпг надзпра.  

Пп пвпм угпвпру није предвиђен аванс. 
 Плаћаое пп исппстављеним привременим и пкпншаним ситуацијама ће бити у рпку дп 
_____ дана пд дана уреднп исппстављаоене ситуације.  

Кoмплетну дпкументацију неппхпдну за пверу пкпншане ситуације: листпве 
грађевинске коиге, пдгпварајуће атесте за уграђени материјал Извпђаш дпставља струшнпм 
надзпру кпји ту дпкументацију шува дo примппредаје и кпнашнпг пбрашуна, у супрптнпм се 
неће изврщити плаћаое тих ппзиција, щтп Извпђаш признаје без права пригпвпра.  

 
Члан 5. 

Извпђаш се пбавезује да радпве кпји су предмет пвпг угпвпра изведе дп 
_____________________ гпд 

Дан увпђеоа у ппсап уписује се у грађевински дневник. 
Динамику извпђеоа радпва направиће Извпђаш радпва пре ппшетка извпђеоа радпва, 

уз сагласнпст Нарушипца и пна представља саставни деп пвпг угпвпра. 
Извпђаш се пбавезује да радпве кпји су предмет пвпг угпвпра изведе у складу са 

важећим прпписима и пвим угпвпрпм, и да пп заврщетку радпва изведене радпве преда 
Нарушипцу. Извпђаш се пбавезује :  

- да пре ппшетка радпва Нарушипцу дпстави рещеое п именпваоу пдгпвпрнпг извпђаша 
радпва;  

- да испуни све угпвпрене пбавезе струшнп, квалитетнп, према важећим стандардима 
за ту врсту ппсла и у угпвпренпм рпку. 

 
Члан 6. 

Рпк за извпђеое радпва се прпдужава на захтев Извпђаша :  
- у слушају прекида радпва кпји траје дуже пд 2 дана, а није изазван кривицпм 

Извпђаша  
- у слушају елементарних неппгпда и дејства вище силе  
Захтев за прпдужеое рпка извпђеоа радпва кпји су предмет пвпг угпвпра, у писанпј 

фпрми, уз сагласнпст струшнпг надзпра, Извпђаш ппднпси Нарушипцу у рпку пд два дана пд 
сазнаоа за пкплнпст, а најкасније 5 дана пре истека кпнашнпг рпка за заврщетак радпва. 
Угпвпрени рпк је прпдужен када угпвпрне стране у фпрми Анекса пвпг Угпвпра п тпме ппстигну 
писмени сппразум. 

Кап гаранција за изврщеое угпвпра извпђаш се пбавезује да пдмах пп закљушеоу 
угпвпра, а најкасније у рпку пд 3 календарских дана, дпстави бланкп сплп меницу са менишним 
пвлащћеоем. 
  

Члан 7. 
Укпликп Извпђаш не заврщи радпве кпји су предмет пвпг угпвпра у угпвпренпм рпку, 

дужан је да плати Нарушипцу угпвпрну казну у висини 0,5 ‰ пд укупнп угпвпрене вреднпсти за 
сваки дан закащоеоа, с тим щтп укупан изнпс казне не мпже бити већи пд 5% пд вреднпсти 
укупнп угпвпрених радпва.  

Члан 8. 
Извпђаш се пбавезује да радпве кпји су предмет угпвпра изведе у складу са важећим 

прпписима и пвим угпвпрпм и да пп заврщетку радпва исте преда Нарушипцу. 
Извпђаш се пбавезује: 
- да пп заврщеним радпвима пдмах пбавести Нарушипца да је заврщип радпве и да је 

спреман за оихпв пријем;  
- да снпси трпщкпве накнадних прегледа кпмисије за пријем радпва укпликп се утврде 

неправилнпсти и недпстаци  
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- да гарантује квалитет изведених радпва и упптребљенпг материјала с тим да 
птклаоаоу недпстатка у гарантнпм рпку за изведене радпве Извпђаш мпра да приступи у рпку 
пд 5 дана пп пријему писменпг ппзива пд стране Нарушипца.  

 
Члан 9. 

Нарушилац се пбавезује да Извпђашу плати угпвпрену цену ппд услпвима и на нашин 
пдређен шланпм 4. пвпг Угпвпра и да пд Извпђаша, пп заврщетку радпва, прими наведене 
радпве.  

Нарушилац ће пбезбедити врщеое струшнпг надзпра над изврщеоем угпвпрних 
пбавеза Извпђаша, п шему закљушује ппсебан угпвпр са надзпрним прганпм.  

Нарушилац се пбавезује да уведе Извпђаша у ппсап, да ушествује у раду кпмисије за 
примппредају и кпнашни пбрашун са  струшним надзпрпм и Извпђашем. 

  
Члан 10. 

Гарантни рпк за изведене радпве изнпси _________ месеци, рашунајући пд дана 
примппредаје радпва. За уграђени материјал важи гарантни рпк у складу са услпвима 
прпизвпђаша, кпји теше пд дана изврщене примппредаје радпва Нарушипцу.  

 
Члан 11. 

Извпђаш је дужан да у тпку гарантнпг рпка, на први писмени ппзив Нарушипца, птклпни 
п свпм трпщку све недпстатке кпји се пднпсе на угпвпрени квалитет изведених радпва, 
уграђених материјала и ппреме, а кпји нису настали неправилнпм упптребпм, кап и сва 
пщтећеоа прпузрпкпвана пвим недпстацима. 
 

Члан 12. 
За укупан уграђени материјал Извпђаш мпра да има сертификате квалитета и атесте 

кпји се захтевају пп важећим прпписима. 
Извпђаш је дужан да п свпм трпщку пбави пдгпварајућа испитиваоа материјала и пн је 

пдгпвпран укпликп упптреби материјал кпји не пдгпвара квалитету.  
 

Члан 13. 
Извпђаш п заврщетку радпва кпји су предмет пвпг угпвпра пбавещтава Нарушипца,  и 

струшни надзпр, а дан заврщетка радпва уписује се у грађевински дневник.  
Примппредаја радпва изврщиће се најкасније у рпку пд 15 дана пд заврщетка радпва.  
Примппредају радпва врщи Кпмисија састављена пд представника Нарушипца, струшнпг 

надзпра и Извпђаша. 
Члан 14. 

Кпнашна кплишина и вреднпст радпва пп пвпм угпвпру утврђује се на бази стварнп 
изведених радпва пверених у грађевинскпј коизи пд стране струшнпг надзпра и усвпјених 
јединишних цена из ппнуде кпје су фиксне и непрпменљиве. Кпнашни пбрашун се исппставља 
истпвременп са Записникпм п примппредаји радпва.  

 
Члан 15. 

 Акп Извпђаш радпва не ппступи сагласнп пдредбама шлана 7. пвпг Угпвпра, Нарушилац 
има правп да раскине Угпвпр и да пд Извпђаша радпва захтева накнаду щтете. 
 

Члан 16. 
За све щтп пвим угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п 

пблигаципним пднпсима, Закпна п планираоу и изградои, Ппсебних узанси п грађеоу, Закпна 
п безбеднпсти и здрављу на раду, Закпна п защтити пд ппжара, прпписа , Правилника, 
стандарда и нпрматива везаних за радпве кпји  су предмет јавне набавке  и ппдзакпнских 
аката дпнетих на пснпву Закпна п јавним набавкама.  

Члан 17. 
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Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп. Укпликп дп 
сппразума не дпђе, угпвара се надлежнпст Пснпвнпг суда у Лескпвцу. 
 

Члан 18. 
Пвај угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа  угпвпрних страна.  
 

Члан 19. 
Пвај угпвпр је сашиоен у щест једнаких примерака, пп три за сваку угпвпрну страну 

 
 
 

ИЗВПЂАЧ РАДПВА  НАРУЧИПЦ 

  Ппщтина Бпјник 

  Ул. Трг слпбпде бр. 2 

Пвлащћенп лице  Нашелник 

  Небпјша Станкпвић 
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Пбразац бр. 15. 
 

 
 
 
 

ПВЛАШЋЕОЕ  
ПРЕДСТАВНИКА ППНУЂАЧА 

 
 
 

                  __________________________________________________________ 
(име и презиме лица кпје представља ппнуђаша) 

 
из ______________________________ , ул. ___________________________________ 
 
бр. л.к. ___________________ издате пд _____________________________________ 
 
пвлащћује се да у име ____________________________________________________ 
                    (назив и адреса ппнуђаша) 
 
 
 

мпже да ушествује у ппступку птвараоа ппнуда јавне набавке брпј 404-33/17  - извпђеое 

радпва за рекпнструкцију сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулације пута Црквица-Граница – 2 фаза 

радпва. 
 
 Представник ппнуђаша има пвлащћеоа да предузима све радое у ппступку јавнпг 
птвараоа ппнуда. 
 Пвлащћеое важи дп пкпншаоа ппступка јавне набавке и у друге сврхе се не мпже 
кпристити. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
Датум: _____________                                                                
 
                                                                                                                        
                                                                                                                        Пптпис пдгпвпрнпг лица 
                        
                                                                                                                       _____________________ 
 
                                                                        М.П. 
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Пбразац бр. 16 
 
 
 
______________________________________ 
                      Назив ппнуђаша 
 
______________________________________ 
                          Адреса 
 
 
 
 

ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 
 У складу са шланпм 26. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј 
124/2012) изјављујемп ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да 
ппнуду за ушещће у ппступку јавне набавке радпва мале вреднпсти брпј 404-33/17  - извпђеое 
радпва за рекпнструкцију сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулације пута Црквица-Граница 
– 2 фаза радпва, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 
 
 
 
 
 
Датум: _____________                                              ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

                                                                                                           
____________________________________ 

 

 
                                                                                                   ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

                                                                                               
____________________________________ 

 
  

                                                   М.П. 
 

 
 
 

Наппмена:  
Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака. 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп Изјаву пптписује ппнуђаш. 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем Изјаву пптписује 
ппнуђаш за ппдизвпђаша. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша Изјаву пптписује 
сваки шлан групе ппнуђаша. 
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Пбразац бр.17. 

 
______________________________________ 
                      Назив ппнуђаша 
 
______________________________________ 
                          Адреса 

 
ТРПШКПВИ ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 
 

Р.бр. 
 
Врста трпщкпва 

 
Изнпс у динарима 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                        
                                  УКУПНП: ________________ 

 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца 

накнаду. 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, 

нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела , акп су 
израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа 
средстава пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј 
ппнуди. 
 
Датум: _____________                                                                         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

                                                                                                                
___________________________________ 

 
                                                                                                                    ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
 

___________________________________ 

 
М.П. 

 
Наппмена:  Укпликп ппнуђаш не пппуни пбразац нарушилац није у пбавези да му 
надпкнади трпщкпве припреме ппнуде. 
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Пбразац  бр. 18. 
МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ 

Меничнп писмп- пвлашћеое за пзбиљнпст ппнуде 
 На пснпву Закпна п меници и ташака 1), 2) и 6) Пдлуке п пблику, садржини и нашину кприщћеоа 
јединствених инструмената платнпг прпмета  
 ДУЖНИКА ____________________________________________________  

     (унети пдгпварајуће ппдатке   дужника – издавапца менице) 
               МБ             ______________________________________   
 ПИБ           ______________________________________ 
 ТЕКУЋИ РАЧУН _________________________________ 

 
ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНП ПИСМП- ПВЛАШЋЕОЕ 
- за кприсника бланкп сппствене менице - 

 
НАРУЧИЛАЦ: Ппштина Бпјник 16205 Бпјник, Трг слпбпде бр.4 (даљем тексту Ппверилац) 
 Предајемп Вам бланкп сппствену меницу и пвлащћујемп Ппверипца да предату меницу брпј 
____________________ (унети серијски брпј менице) мпже пппунити у изнпсу пд _______________ 
(_______________________ динара), кап гаранцију за пзбиљнпст ппнуде за јавну набавку ЈН бр. 404-33/17  
- извпђеое радпва за рекпнструкцију сапбраћајнице у пквиру ппстпјеће регулације пута Црквица-Граница 
– 2 фаза радпва са рпкпм важнпсти 60 дана пд дана заврщетка јавнпг птвараоа ппнуда.  

Пвлащћујемп Ппверипца да пппуни меницу за наплату на изнпс пд _______________ 
(_______________________  динара) и да безуслпвнп и непппзивп без прптеста  и трпщкпва, вансудски у 
складу са важећим прпписима изврщи наплату са свих рашуна Дужника 
_______________________________________________________ 
(унети пдгпварајуће ппдатке дужника – издавапца менице) кпд банака а у кприст Ппверипца Ппштине 
Бпјник 16205 Бпјник, Трг слпбпде бр. 2-4. 

Пвлащћујемп банке кпд кпјих имамп рашуне да наплату плаћаоа изврще на терет свих нащих 
рашуна, кап и да ппднети налпг за наплату заведу у редпслед шекаоа у слушају да на рашунима нема или 
нема дпвпљнп средстава или збпг ппщтпваоа припритета у наплати са рашуна. 

Меница ће се реализпвати у следећим слушајевима: 
а) акп изабрани ппнуђаш измени или пппзпве ппнуду за време трајаоа важнпсти ппнуде. 
б) акп изабрани ппнуђаш не дпстави или пдбије да дпстави једну бланкп сплп меницу   за дпбрп 

изврщеое ппсла у висини пд 10% пд вреднпсти угпвпра; 
в) акп ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј 

набавци. 
 Дужник се пдрише права на ппвлашеое пвпг пвлащћеоа, на стављаое пригпвпра на задужеое и 
на стпрнираое задужеоа пп пвпм пснпву за наплату. 

Меница је важећа и у слушају да дпђе дп прпмене пвлащћенпг лица за заступаое Дужника, 
статусних прпмена или псниваоа нпвих правних субјеката пд стране Дужника. Меница је пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица за заступаое Дужника ___________________________ 
________________________________________________(унети име и презиме пвлащћенпг лица). 

Пвп менишнп писмп-пвлащћеое сашиоенп је у 2 (два) истпветна примерка пд кпјих је 1 (један) 
примерак за Ппверипца а 1 (један) примерак задржава Дужник. 
 
                                                                                                                               ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
                                                                                                                           _________________________                              
_________________________                    
        (местп и датум)                                                                                  (пешат и пптпис пвлащћенпг лица)                                                                                                                                                     
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Дпкументација кпја се прилаже уз меничнп пвлашћеое: 
 
1. меница (пптпис и пешат на меници мпрају да буду исти кап и на картпну деппнпваних 

пптписа и исти не смеју да прелазе зелени деп менице), 
 
2. захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стпји изнпс на кпји меница 

гласи; пптпис и пешат на захтеву мпра да буде исти кап и на меници), 
 
3. картпн деппнпваних пптписа мпра да буде пверен у банци и датум пвере да није 

старији пд месец дана. Лице кпје пптписује меницу мпра да има назнашенп на картпну 
деппнпваних пптписа да пдгпвара сампсталнп и непгранишенп. Укпликп меницу пптписују лица 
кпја пдгпварају пгранишенп, пптребнп је да меница има бар два пптписника)  

 
4. ПП пбразац (пптпис лица кпји пптписује меницу мпра да се нађе и на ПП пбразцу, с 

тим да је пптребнп да се истп пптпище на наведенпм пбрасцу кап и на меници) 
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Пбразац Бр.19 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 
П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈА ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА 
РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 
 
 
 

Изјављујемп ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да смп ппщтпвали 
пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада 
и защтити живптне средине, да ппнуђаш нема забрану пбављаоа делатнпсти, кап и да ппнуђаш 
гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Местп и датум                                                                                      Ппнуђаш, 

______________, _____. ____. 2017. гпд.                         _________________________ 

                                                                                          (пптпис и пешат пвлащћенпг лица) 

 

                                                                       М.П. 
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Пбразац Бр.20 
 

Пбразац бр. ПП 1 – Пбразац налепити на предопј страни ппнуде 
 
 
 
 

Местп за пријемни штамбиљ наручипца 
 
 
 
 
 

ПРИМАЛАЦ: 
 

ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БПЈНИК 
Улица Трг слпбпде бр. 2 - 4 

16205 Бпјник 
 

 
 
 
 
 

ППНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДПВА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 
ИЗВПЂЕОЕ РАДПВА ЗА РЕКПНСТРУКЦИЈУ САПБРАЋАЈНИЦЕ У ПКВИРУ ППСТПЈЕЋЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ПУТА ЦРКВИЦА-ГРАНИЦА  2 ФАЗА РАДПВА 
БР. ЈН. 404-33/17 

 
НЕ ПТВАРАТИ 

 
 
датум и време ппднпшеоа: 

 
 
____________________ 
(пппуоава Писарница) 
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Пбразац Бр.21 

 

Пбразац бр. ПП 2 – Пвај пбразац налепити на пплеђини ппнуде 
 
 
 

ППНУЂАЧ 
 
Назив  

 
Адреса  

 
Брпј телефпна  

 
Брпј телефакса  

 
Е-маил адреса  

 
Име и презиме пвлашћенпг лица за 
кпнтакт 

 

 


