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Република Србија 

ОПШТИНА ПРИБОЈ 
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИБОЈА, ПРИБОЈ- 

ул.12. јануар бр. 5, 31330 Прибој, телефон 033 2448-099, тел/фаx 033 2452-005, 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева 
на територији Општине Прибој 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈНВВ бр. 4/15.- партија бр.5 

 

 

РОКОВИ Датум и време 

Рок за подношење понуда 15. октобар 2015. године до 12,00 часова 

Отварање понуда: 15. октобар 2015. године у    12,15 часова 
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012 и 

14/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник 

РС“, бр. 29/2013 и 104/13), Уговора о коришћењу средстава за уређење 

(ревитализацију) пољских путева закљученог између Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште бр: 401-00-
01188/3/2015 –14 од 06.07.2015. год. и Општине Прибој бр: 06-179/2015 , Одлуке о 

покретању отвореног поступка јавне набавке ЈНВВ бр.4/15,бр. 06-1-200 od 30.07.2015. 
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНВВ бр.4/15, бр.06-1-201 од 

30.07.2015. године, припремљена је конкурсна документација за јавну набавку радова 

на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији Општине Прибој- 
ЈНВВ бр.4/15- партија бр.5. 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу:  

Општина Прибој, ул. 12. јануар бр. 108, 31 330 Прибој, мат.бр.07158211, ПИБ 

01203870, интернет страница: www.priboj.rs. 

2. Врста поступка јавне набавке: 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са законом  
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, ради закључења уговора  

      са изабраним понуђачем . 

3. Предмет јавне набавке: - радови на уређењу (ревитализацији) пољских  
                                                 путева на територији Општине Прибој –  
                                                 ЈНВВ бр.4/15 - партија 5 
 
4. Контакт: Дирекција за изградњу Прибоја - Млађен Симовић тел: 033/2452-005 и    
моб/ 064-84 60 849. 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка :НЕ 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: НЕ 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке:  

Радови на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији 

Општине Прибој,-партија 5. 

 

2.Назив и ознака из општег речника набавке:  

Радови на поправљању путева - 45233142. 
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III    ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И  
        ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА  
         КОНТРОЛЕ И ОБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
         ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,  
         ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

1. Врста, количина и опис радова: 

Количина и опис радова су детаљније дати у делу конкурсне документације „Предмер 

радова са обрасцем структуре цена“. 

2. Квалитет 

Квалитет предметних радова мора бити у складу са важећим прописима, стандардима и 

техничким нормативима који се односе на предметне радове.  

Извођење радова вршиће се у складу са уговором о извођењу радова и конкурсном 

документацијом ЈНВВ бр.4/15 

3. Рок извођења радова:  

У року од 20 календарских дана од дана увођења у посао.  

4. Место извођења: 

Територија општине Прибој. 

       5 . Начин спровођења контроле: 

Понуђач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова и да 

поступи по свим примедбама наручиоца и стручног надзора одређеног од стране 

наручиоца, а које се односе на количину и квалитет изведених радова, уграђеног 

материјала, уређаја и опреме. 

      6. Гарантни рок:  

Гарантни рок за изведене радове који су предмет јавне набавке не може бити краћи од 2 

године од дана примопредаје радова и потписивања записника о примопредаји. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ у складу са чланом  
      75. и 76. Закона о јавним набавкама 

А) – ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ чл. 75. Закона о јавним набавкама 
         Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

Доказ за правна лица: 

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра  

- надлежног Привредног суда . 

Доказ за предузетнике: 

- Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег      регистра. 

 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају сви чланови 

групе заједничке понуде. 

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; 

Доказ за правна лица:  

                       -   Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју 

седиште домаћег      правног лица (односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

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

или давања мита, кривично дело преваре; 

                         - 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 делаорганизованог криминала; 

                          -Уверење (извод) из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

МУП-а за законског заступника којим се потврђује да законски заступник понуђача 

није осуђиван за кривична делапротив привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре- захтев за 

издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, или према месту 

пребивалишта. 



Конкурсна документација за партију 5, ЈНВВ бр.4/15 - 7 од 43 

 

Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказе за 

сваког од њих. 

Доказ за предузетникеи физичка лица:  

-Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за 

законског заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према 

месту рођења, али према месту пребивалишта. 

Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви 

чланови групе заједничке понуде. 

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време 

слања позива за подношење понуда (уз изричито навођење у потврди да забрана „није 

на снази у време објаве позива за подношење понуда, или уз навођење да понуђачу није 

изречена мера забране обављања делатности, без навођења временског периода); 

Доказ заправна лица:  

Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 

регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања 
делатности која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;  

Доказ за предузетнике: 

Потврде прекршајног суда му није изречена мера забране обављања делатностиили 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 

као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуда; 

Доказ за физичка лица: 

Потврда прекршајног суда му није изречена мера забране обављања одређених послова. 

Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви 

чланови групе заједничке понуде.  

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:  

-потврде Пореске управе министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за привредне регистре да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 
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Овај доказ подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно достављају сви 

чланови групе заједничке понуде.  

Доказ из става А. тачке 2; 3; 4 не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 

Доказ из става А.тачка 3.мора бити издат након објављивања јавног позива. 

5. Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и којом 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

Доказ: Потписан и оверен образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 

Напомена:Овај образац подносилац понуде доставља и за подизвођача, односно 
                    достављају сви чланови групе. 

 

Б) ДОДАТНИ УСЛОВИ које понуђач мора да испуњава сходно члану 76.Закона о 

јавним набавкама. 

Право на учешће у поступку има подносилац понуде ако располаже довољним 

техничким капацитетом: 

- камион кипер ................................................................1 ком. 

- улта- комбинована машина......................................... 1 ком. 

- булдозер ........... .............................................................1 ком. 

- ваљак ............................................................................. 1 ком. 

-багер................................................................................ 1 ком  

-вибро плоча.......................................................................1 ком 

Доказ: - Фотокопија пописне листе у којој је назначено предметно основно средство са 

датумом 31.12.2014. год. или књиговодствене картице основних средстава или уговор о 

куповини или рачун ако су у власништву понуђача, односно уговор о закупу или уговор 

о пословно-техничкој сарадњи или било који други доказ који несумњиво потврђује да 

понуђач располаже траженим техничким капацитетом за све време извођења радова. 

             -   фотокопије саобраћајних дозвола и полиса осигурања важећих током 

извођења радова. 
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В) ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

1.  Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом достављања понуде                 
доказује испуњеност обавезних услова.Довољно је приложити решење Агенције за 

привредне регистре о упису понуђача у Регистар понуђача или Изјаву понуђача да је 

уписан у Регистар понуђача. 

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

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

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе.  

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе.  

4. 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. 

5. Пре доношења одлуке о додели уговора, понуђач чија је понуда на основу извештаја 

комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, дужан је да , на захтев наручиоца, 

достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије). Ако понуђач у остављеном 

примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал 

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

неприхватљиву. 

 

6. Испуњеност додатних услова из става „Б“ понуђач доказује достављањем 

тражених доказа уз понуду. 
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1.ЈЕЗИК  

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на 

српском језику. 

Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски 

језик и оверени од стране судског тумача. 

2.УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 

Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним 

словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање 

графитном оловком, свако белење или подебљавање бројева мора се парафирати и 

оверити од стране понуђача. 

3.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ  

 

3.1 . -Докази (документација) којим се доказују испуњеност обавезних услова. 

         -Докази (документација) којим се доказују испуњеност додатних услова. 

3.2.“ОБРАЗАЦ бр. 1. „ПОНУДА“ 

У образцу понуде уписати назив понуђача и све податке о понуђачу; заокружити 

понуђени одговор А или Б или В у вези са наступом понуђача, односно да ли понуђач 

наступа самостално или са подизвођачем или са заједничком понудом; заокружити ДА 
или НЕ за рок извођења радова, начин плаћања, рок важења понуде и укупну цену 

радова без и са ПДВ-ом. 

3.3.“ОБРАЗАЦ бр. 2. „ИЗЈАВА подносиоца понуде да не наступа са подизвођачем“  

3.4. „ОБРАЗАЦ бр. 3„ИЗЈАВА о ангажовању подизвођача“. 
         У случају кад подносилац понуде учествује са подизвођачем.  

3.5.„ОБРАЗАЦ бр.4 „ ИЗЈАВА чланова групе који заједнички подносе понуду“.  

3.6 „ОБРАЗАЦ бр. 5 „ Подаци о члану групе“. 

3.7 “ОБРАЗАЦ бр. 6 „ИЗЈАВА о независној понуди“ 

3.8.„ОБРАЗАЦ бр.7 „ИЗЈАВА о поштовању обавеза у складу са чл.75.  
        став 2. ЗЈН“.  

3.9.ОБРАЗАЦ бр. 8 „Трошкови припреме понуде“. 
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3.10. МОДЕЛ УГОВОРА.  

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, односно 

овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора, попуни, потпише и овери, 

чиме потврђује да је сагласан са Моделом уговора. 

У Моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно сви понуђачи из 

групе понуђача. 

Подаци унети у Моделу уговора морају бити истоветни са подацима наведеним у понуди. 

3.11. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

Исказати јединичне цене као и укупан износ радова ( без ПДВ-а). 

Уписани износи у предмеру радова биће рачунски проверени због могућих 

грешака у множењу и сабирању. 

 

4.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин 

да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити до 

15.10.2015. год. до 12,00 часова на адресу Дирекција за изградњу Прибоја, ул. 12. 

јануар бр. 5, 31 330 Прибој, са назнаком НЕ ОТВАРАТИ - понуда за уређење 

пољских путева ЈНВВ 4/15-партија бр. 5. 

На полеђини коверте уписати тачан назив и адресу подносиоца понуде. У случају 

подношења заједничке понуде на полеђини коверте уписати назив и адресу свих 

чланова. 

4.1. Самостално подношење понуде: 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 

Подносилац понуде 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. 

4.2.Подношење понуде са подизвођачем 

Ако понуђач у понуди /ОБРАЗАЦ бр.1/ наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу дужан је да попуни одговарајуће обрасце који се односе на 

подизвођачу. 
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Ако понуђач ангажује подизвођача дужан је да у понуди наведе проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, као и 

део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. Закона. Начин доказивања испуњености услова исти је као за самосталног 

понуђача. Подизвођачи нису дужни да испуњавају додатне услове дефинисане чл.76. 
ЗЈН и конкурсном документацијом 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

4.3. Подношење заједничке понуде 

Саставни део заједничке понуде је споразум“Изјава чланова групе“– Образац бр. 4 

којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
 понуђачу који ће издати рачун; 
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђење приликом 

закључења уговора; 
 рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ЗЈН, а 

додатне услове испуњавају и доказују заједно. 

5.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

6.ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ 

У року за подношење 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. 

У случају да се измена понуде односи на понуђену цену, нова цена мора бити изражена 

у укупном динарском износу (без ПДВ-а), а не у процентима. 
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Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде подноси се у затвореној 

коверти, до 15.10.2015.год. до 12,00 часова на исти начин на који се доставља понуда, 

са назнаком „НЕОТВАРАТИ“ – измена понуде за ЈНВВ бр.4/15 или „НЕ 
„ОТВАРАТИ“ – повлачење понуде ЈНВВ бр.4/15 на адресу Дирекције за изградњу 

Прибоја, ул. 12. Јануар бр. 5,31330 Прибој. 

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. Коверта са 

назнаком ИЗМЕНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ биће отворена или прочитана на 

дан отварања понуда. 

7.НАЧИН ПЛАЋАЊА 

По завршетку радова и у року од 45 дана од дана пријема окончане и оверене 

ситуације. Обрачун за извршене радове вршиће се на основу овереног грађевинског 

дневника и грађевинске књиге. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

8.РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Рок за извођење радова износи 20 календарских дана од дана увођења у посао. 

9.МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Територија општине Прибој 

10.ГАРАНТНИ РОК 

Гарантни рок за изведене радове који су предмет јавне набавке не можебити краћи од 2 

године од дана примопредаје радова и потписивања записника о примопредаји. 

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 

од дана потписивања записникао примопредаји радова.  

11.ВАЛУТА И ЦЕНА 

Цена мора бити изражена у динарима без и са ПДВ-ом.  

Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у 

реализацији предметне набавке (механизација, радна снага, материјал и сл.) 

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. 

12. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА. 

 Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора или најкасније 

у року од 5 дана од дана потписивања уговора, преда Наручиоцу бланко соло 

меницу, менично овлашћење и копију депо картона, која ће бити са клаузулом 
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„без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“ на износ од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од 

уговореног рока за завршетак радова, као средство за добро извршење посла 

који је предмет јавне набавке.Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да 

се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. 

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. 

 Меница мора бити неопозива, безусловнаи наплатива на први позив наручиоца.  

 Меница мораа бити регистрована у Регистру меница НБС, а као доказ извођач 

мора да достави и копију захтева за регистрацију менице, која је оверена од 

стране пословне банке извођача.  

 

НАРУЧИЛАЦ: Менице треба да гласе на наручиоца Општина Прибој, ул 12. јануар 

бр.108 ; ПИБ 104625986, МАТ.бр.07158211. 

 
У случају самосталног наступа и наступа са подизвођачем понуђач доставља 
наведена средства финансијског обезбеђења, док у случају заједничке понуде 
тражена средства финансијског обезбеђења доставља носилац или члан групе. 
 

13. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде 60 дана од дана отварања понуде. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде понуда ће бити одбијена 

каонеприхватљива. 

У случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном облику 

одпонуђача затражи продужење рока важења понуде. 

14. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ  

Податке који се сматрају поверљивим у смислу Закона о јавним набавкама и другим 

позитивним прописима понуђач је дужан да у понуди назначи са позивом на акт којим 

је на поверљивост утврђена (поверљиви подаци се обележавају на маргини са ознаком 

„пов“). 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима 

понудасадржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је 

као такве подносилац понуде означио у понуди. 
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Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други 

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

понуда. 

15. КРИТЕРИЈУМ 

Одлука о додели уговора о јавној набавци предметних радова донеће се применом 

критеријума најнижа цена понуђена цена (без ПДВ-а), под условом да је понуђач 

испунио све захтеве наручиоца тражене конкурсном документацијом. 

16. ЈЕДНАКЕ ЦЕНЕ 

У случају једнаких цена предност ће имати понуђач који понуди краћи рок извођења 

радова. 

У ситуацији кад два или више понуђача који имају исту цену и који су понудили исти 

рок извођења радова наручилац ће приступити жребању таквих понуда у присуству 

понуђача. 

17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, да тражи додатна појашњења у вези са 

припремом понуде Дирекција за изграду Прибоја, ул.12.јануар бр.5 или фах: 

033/2452-005 или е-mail: direkcijapbjn@gmail.com, радним данима у времену од 7,30 

до 15,00 часова. 

 
18. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ  
      ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   
      ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ  
      ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ  
      ЗАПOШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ  
      УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија и привреде Београд, интернет адреса:www.poreskauprava.gov.rs. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине Београд, интернет адреса:www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, 

развоја и заштите животне средине Београд, интернет адреса:www.merz.gov.rs. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

19. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока 

подношење понуда дана 15.10.2015. год. (четвртак) у 12,15 часова . у просторијама 
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Дирекције за изградњу Прибоја, ул. 12. јануар бр.5, у присуству чланова комисије за 

предметну јавну набавку. 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници подносилаца понуда. 
 

20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

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

понуђача односно његовог подизвршиоца. 

21.ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА  
     ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 

буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 

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

први позив. Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, 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. 

22. 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. 

23. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи (избели или 

прецрта) и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда. 

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи 

начин: 

-  уколико постоји разлика у износу израженим бројем и словима, износ 

изражен словима сматраће се тачним; 

-  у случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

24. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном 

документацијом. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

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

се односили на исти предмет набавке, за период од предходне три (3) године . 

Наручилац ће одбити понуду и у другим случајевима прописаним законом и 

конкурсном документацијом. 

25. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од дана 

отварања понуда чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем у року од 

три (3) дана од дана доношења. 

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када је 

пријем одбијен. 

26. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку предметне јавне набавке повређена 

права, може уложитизахтев за заштиту права сагласно чл. 149. Закона о јавним 

набавкама.Захтев за заштиту права, подноси се Републичкој комисији, а предаје се 

Општини Прибоја, ул. 12. јануар бр.108, непосредно или препорученом пошиљком са 

повратницом или факсом на број:033/2452-005. 

Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да уплати таксу у 

законом прописаном износу/члан 156. ЗЈН/ на рачун буџета РС бр: 840-30678845-06, 
шифра плаћања:253 или 153; позив на број: ЈНВВ бр.4/15 ;сврха: ЗЗП; Општина 

Прибој; ЈНВВ бр.4/15 ; корисник: Буџет Републике Србије; назив уплатиоца, 

односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена таксе; потпис 

овлашћеног лица банке. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. став 1. 

Закона о јавним набавкама. 
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27. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће приступити закључењу уговора са понуђачем у року од 8 дана по истеку 

рока за подношење захтева 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 изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, наручилац 

задржава право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени 

комисије друга на ранг листи. 

 

28.ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 

услови за доделу уговора.Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из 

објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања 

поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 

престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у 

току исте буџетске године, односно наредних 6 месеци. 
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ОБРАЗАЦ БР.1 –ПОНУДА - општи подаци о понуђачу                    ПАРТИЈА 5. 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

 

Седиште-поштански број  

Адреса: ул. и бр.  

Број телефона  

Број факса  

Порески ИД број  

Матични број  

Пословна банка  

Облик организовања  

Руководилац-директор  

Шифра делатности  

Жиро рачун бр.  

 

Остали подаци о понуди 

Предмет: 
1.Санација и поправка пута Слатина –Даљевине у МЗ Саставци Л=2,50км; 
2.Санација и поправка пута у Ожљу МЗ Бучје л=3,00 км; 
3. Санација и поправка пута у Добриловићима Л=2,10 км; 
4. Санација и поправка пута у Сувом пољу (С.Раковић –Вучије брдо) МЗ 

Прибојска Бања Л=850 м1; 
5. Санација и поправка пута у Сувом пољу (Ракетићи-Цинцовићи-Тришовићи) 

МЗ Прибојска бањаЛ= 300м1; 
6.Уградња цевастих пропуста на ушћу два потока у Добриловићима на путном 
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правцу Капела-Тице МЗ Нови Прибој; 
7. Санација и поправка пута наставак од краја асфалта у Годуши-Гробине-
Кутловац Л=2,00 км 
8.Набавка и допрема прљавог тампона на путном правцу Јелав и путу за 

Којадиновиће . 

 Понуду дајем 

(заокружити) 

А) самостално,                   Б) са подизвођачем, 

                     В) као група понуђача 

Рок извршења радова 
20 календарских дана 

од дана увођења у 

посао. 
 /понуђач може 

понудити краћи рок 

извођења радова/ 

      ДА                                                      НЕ  

 

 

____________календарских дана 

Начин плаћања: У 

року од 45 дана по 

завршетку радова и 

пријему окончане и 

оверене ситуације. 

   ДА                                                               НЕ 

Рок важења понуде 

најмање 60 дана од 

дана отварања понуда 

 

   ДА                                                              НЕ 

Вредност радова  

без ПДВ-а  

са ПДВ-ом. 

 

______________________ Дин. 

______________________ Дин. 

 

 

 

 

датум___________2015.                М.П.              ПОТПИС ПОДНОСИОЦА   ПОНУДЕ 
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ОБРАЗАЦ БР. 2                                                                               ПАРТИЈА 5. 

 

 

И З Ј А В А  

подносиоца понуде да не наступа са подизвођачем  

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну набавку 

радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији општине 

ПрибојЈНВВ бр. 4/2015- Партија 5.изјављујемо да не наступамо са подизвођачем. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум,___________2015. год.     М.П.                         ПОТПИС ПОДНОСИОЦА 

                                                                                                    ПОНУДЕ 

                                                                                                   

                                                                             _______________________________ 
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ОБРАЗАЦ БР.3                                                                                            ПАРТИЈА 5. 

 

И З Ј А В А 
о ангажовању подизвођача 

(списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду) 

 

Ред. 
бр. 

Назив подизвођача 
седиште и адреса 

Проценат (највише 50%) укупне 

вредности радова планиране да се 

повери подизвођачу и део 

предмета јавне набавке који ће се 

извршити преко подизвођача.  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Датум,__________2015.год.   М.П.              ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 

                                                                            __________________________________ 
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 ОБРАЗАЦ БР. 4                                                                                        ПАРТИЈА 5. 

                                            ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ  
                                                                  ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Ми, доле потписани чланови групе понуђача, овлашћујемо члана групе понуђача 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- да нас 

може заступати пред наручиоцем Република Србија - Општина Прибој у поступку 

јавне набавке радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији 

Општине Прибој ЈНВВ бр. 4/2015.-Партија 5. 

Истовремено га овлашћујемо, да у име и за рачун нас потписаних чланова групе 

понуђача, потпише и овери својим печатом све обрасце и прилоге конкурсне 

документације ЈНВВ- бр. 4/2015-Партија 5, који ће дати средство обезбеђења, који 

ће издати рачун и на коме ће бити извршено плаћање, као и за закључивање 

уговора са наручиоцем. 

Даваоци овлашћења: 

Ред. 
Бр. 

Н А З И В 
Седиште и адреса члана групе 

Врста 

радова  
коју ће 

изводити 
 

Име и презиме 
одговорног лица 
члана групе 

Потпис и 
печат 

     
__________ 
М.П. 

 
 
 

   __________ 
М.П. 

 
 
 

   __________ 
М.П. 

Прималац овлашћења 

 

Ред. 
Бр. 

Н А З И В 
Седиште и адреса члана групе 

Име и презиме 
одговорног 

лица 
члана групе 

Потпис и 
печат 
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ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ( РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ ) ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ- ПАРТИЈА 5. 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ:_____________________________________________________ 

обавезе:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ:__________________________________________________ 

обавезе:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ:___________________________________________________ 

обавезе:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ:____________________________________________________ 

обавезе:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

датум ................................2015 .год. М.П.                                        ПОТПИС 

                                                                                           ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 

                                                                                              _______________________ 
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ОБРАЗАЦ БР. 5.                                                                         ПАРТИЈА 5. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ( ЧЛАНУ ГРУПЕ) КОЈИ ЈЕ 
УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 
 

 

Седиште-поштански број  

Адреса: ул. и бр.  

Број телефона  

Број факса  

Порески ИД број  

Матични број  

Пословна банка  

Облик организовања  

Руководилац-директор  

Шифра делатности  

Жиро рачун бр.  

Датум-------2015.г. М.П.                                                                          ПОТПИС  
                                                                                               ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 

                                                                                       _________________________________________ 

НАПОМЕНА: овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког 

члана групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ БР. 6.                                                                           ПАРТИЈА 5 

 

                                              ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 

14/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за 

јавну набавку радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији 

општине Прибој ЈНВВ бр. 4/2015 - Партија 5. поднета независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум,-------------2015. год.            М.П.                             ПОТПИС ПОДНОСИОЦА  
                                                                                                              ПОНУДЕ 

                                                                                    ________________________________ 

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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ОБРАЗАЦ 7.                                                                                 ПАРТИЈА 5. 

 

ИЗЈАВА 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 

и 14/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при 

састављању понуде за извођење радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева 

на територији општине Прибој - ЈНВВ бр. 4/15 –Партија 5, поштовао обавезе које 

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

заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

Датум,____________2015. год. М.П                                    ПОТПИС  

                                                                               ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 

                                                                                  __________________________ 
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ОБРАЗАЦ БР. 8.                                                                           ПАРТИЈА 5. 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

За припремање понуде у јавној набавци радова на уређењу (ревитализацији) пољских 

путева на територији општине Прибој - ЈНВВ бр. 4/15-Партија 5. 

 

ПОНУЂАЧ ____________________________________ из _______________ је имао 

следеће трошкове: 

 

ОПИС ТРОШКОВА ИЗНОС  

 Дин. 

 

 Дин. 

 

 Дин. 

 

 

УКУПНО: 

 

Дин. 

Датум_________2015. год.      М.П.                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                                      ___________________________ 

НАПОМЕНА: сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 

бр. 124/12 и 14/15), трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђача 

и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Понуђач није у обавези да достави овај образац 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
о извођењу радова 

на уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији општине Прибој -
ЈНВВ бр. 4/15-Партија 5. 

Уговорне стране: 

 
ОПШТИНА ПРИБОЈ 
ул. 12. јануар бр. 108 
коју заступа председник општине Прибој Лазар Рвовић, дипл. правник 
(у даљем тексту: Наручилац) са једне стране 
 
И 
______________________________из________________ ул.________________________, 
 
бр._______, ПИБ______________, мат. бр.__________________, ж.р________________ 
 
отворен код пословне банке_____________________ кога заступа директор________ 
 
_____________________________( у даљем тексту: Извођач ) са друге стране. 

 
Ако је поднета заједничка понуда уписати: по Пуномоћју бр._______од _____ 2015.  
групе понуђача – Образац бр.4 „Изјава чланова групе који подносе заједничку 

понуду“: 
 
_____________________________________ из____________________________________ 
 
_____________________________________ из____________________________________ 
 
_____________________________________ из____________________________________ 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Извођење радова на уређењу (ревитализацији) пољских 

путева на територији општине Прибој ЈНВВ бр.4/15-Партија 5. 
1.Санација и поправка пута Слатина –Даљевине у МЗ Саставци Л=2,50км; 
2.Санација и поправка пута у ожљу МЗ Бучје л=3,00 км; 
3. Санација и поправка пута у ДобриловићимаЛ=2,10 км; 
4. Санација и поправка пута у Сувом пољу (С.Раковић –Вучије брдо) МЗ Прибојска 

Бања Л=850 м1; 
5. Санација и поправка пута у Сувом пољу (Ракетићи-Цинцовићи-Тришовићи) Мз 

Прибојска бањаЛ= 300м1; 
6.Уградња цевастих пропуста на ушћу два потока у Добриловићима на путном 

правцу Капела-Тице МЗ Нови Прибој; 
7. Санација и поправка пута наставак од краја асфалта у Годуши-Гробине-
Кутловац Л=2,00 км 
8.Набавка и допрема прљавог тампона на путном правцу Јелав и путу за 

Којадиновиће . 
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

1.Да је Наручилац на основу Уговора о коришћењу средстава за уређење 

(ревитализацију) пољских путева закљученог између Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште бр: 401-00-
01188/3/2015 –14 од 06.07.2015. год. и Општине Прибој број 06-179/2015. и у складу са 

чланом 32. и 62. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и 

14/15) спровео отворени поступак за jавну набавку чији је предмет радови на уређењу 

(ревитализацији) пољских путева на територији општине Прибој ЈНВВ бр.4/15-
ПАРТИЈА 5: 
1.Санација и поправка пута Слатина –Даљевине у МЗ Саставци Л=2,50км; 
2.Санација и поправка пута у Ожљу МЗ Бучје л=3,00 км; 
3. Санација и поправка пута у Добриловићима Л=2,10 км; 
4. Санација и поправка пута у Сувом пољу (С.Раковић –Вучије брдо) МЗ Прибојска 

Бања Л=850 м1; 
5. Санација и поправка пута у Сувом пољу (Ракетићи-Цинцовићи-Тришовићи) МЗ 
Прибојска бања Л= 300м1; 
6.Уградња цевастих пропуста на ушћу два потока у Добриловићима на путном 

правцу Капела-Тице МЗ Нови Прибој; 
7. Санација и поправка пута наставак од краја асфалта у Годуши-Гробине-
Кутловац Л=2,00 км8.Набавка и допрема прљавог тампона на путном правцу Јелав 

и путу за Којадиновиће . 

2.Да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. ______ од __________ 2015. 

године (број уписује Наручилац) прихватио понуђену цену Извођача од ____________ 

динара без ПДВ-а. 

3.Да је Извођач доставио Наручиоцу Пуномоћје бр. ________ од __________2015. 

године потписано и оверено од стране свих чланова групе понуђача, којим је 

______________________________ овлашћен за закључивање уговора са Наручиоцем. 

4.Да ће Наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на рачун ________________ 

отворен код пословне банке ___________________________________ . 

5.Да је рок извођења радова битан елемент овог уговора. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 2. 

Извођач се са своје стране обавезује да изврши радове на уређењу (ревитализацији) 

пољских путева на територији општине Прибој ЈНВВ бр.4/15-Партија 5. 
1.Санација и поправка пута Слатина –Даљевине у МЗ Саставци Л=2,50км; 
2.Санација и поправка пута у Ожљу МЗ Бучје л=3,00 км; 
3. Санација и поправка пута у ДобриловићимаЛ=2,10 км; 
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4. Санација и поправка пута у Сувом пољу (С.Раковић –Вучије брдо) МЗ Прибојска 

Бања Л=850 м1; 
5. Санација и поправка пута у Сувом пољу (Ракетићи-Цинцовићи-Тришовићи) Мз 

Прибојска бања Л= 300м1; 
6.Уградња цевастих пропуста на ушћу два потока у Добриловићима на путном 

правцу Капела-Тице МЗ Нови Прибој; 
7. Санација и поправка пута наставак од краја асфалта у Годуши-Гробине-
Кутловац Л=2,00 км 
8.Набавка и допрема прљавог тампона на путном правцу Јелав и путу за 

Којадиновиће . 

ближе одређене Понудом Извођача бр.______ од ________2015. год. (број уписује 

Наручилац) и Предмером радова који су саставни делови овог Уговора и у складу са 

Конкурсном документацијом ЈНВВ бр. 4/15 и овим Уговором. 

Члан 3.  

Извођач се обавезује да радове из претходног члана изведе по цени од 

_______________ динара (без ПДВ-а), односно __________________ (са ПДВ-ом). 

Јединичне цене из понуде Извођача бр. _______ од ___________ 2015. године (број 

уписује Наручилац) су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена елемената на 

основу којих су одређене. 

Члан 4. 

 
Извођач се обавезује да за радове из члана 2. овог уговора обезбеди неопходну радну 

снагу, механизацију, транспортна средства, као и материјал назначен у Предмеру 

радова. Извођач ће понуђене радове извести стручно и квалитетно, по важећим 

прописима и стандардима за ову врсту радова. 
Извођач је одговоран за квалитет употребљеног материјала, уграђену опрему и 

квалитет изведених радова. 
Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извођач ће отклонити благовремено, 
тако да тиме не омета динамику извођења радова. 
Извођач преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до 
примопредаје. Уколико у том времену дође до било каквог оштећења на изведеним 
радовима и материјалу Извођач ће о свом трошку отклонити штету на начин да 
изведени радови приликом примопредаје буду у потпуности у складу са одредбама овог 
уговора. 
Извођач је дужан да по захтеву надзорног органа сарађује при вршењу надзора, а 
посебно да учествује приликом снимања, мерења, испитивања квалитета и слично. 
Уколико се Извођач не одазове захтеву, налози и измене надзорног органа сматраће се 
исправним. 
Извођач је у обавези да организује стручну и квалитетну контролу у току извођења 
радова, пријема свих материјала и интерну контролу свих радова са важећим 
прописима и стандардима. 
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                                                                       Члан 5. 

Извођач се обавезује да Наручиоцу на дан потписивања уговора или у року од 5 дана 

од дана потписивања овог уговора преда бланко сопствену меницу и менично 

овлашћење за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-
а,у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа 

„по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од дана коначног извршење посла, с тим 

да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење 

рока менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен и рок за 

завршетак радова. 

Извођач је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и 

меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим 

потписима овлашћених лица понуђача.  

                                                                        Члан 6. 

Извођач може извођење појединих радова који су предмет овог уговора поверити 

Подизвођачу:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ који је назначен у понуди и Обрасцу изјаве о ангажовању подизвођача и 

дужан је да о томе писмено обавести Наручиоца. 

Извођач у потпуности одговара за извршење уговорених обавеза изведених од стране 

подизвођача, као да их је сам извео. 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

                                                                  Члан 7. 

Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изведе у року од 20 
календарских дана, од дана увођења у посао. 

Рок завршетка радова може се продужити услед више силе, непредвиђених и 

нескривљених околности. 

Околности из става 2. овог члана констатују се заједнички у грађевинском дневнику 

оног дана када су настале и оног дана када су престале. 

                                                                 Члан 8. 

Извођач радова је дужан да уредно и по важећим прописима води грађевински 

дневник и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписани 
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од надзорног органа и одговарајућег руководиоца радова уз обавезу да Наручиоцу пре 

почетка радова достави решење о именовању одоговорног извођача радова.  

                                                                Члан 9. 

Извођач је дужан радове извести уз све мере обезбеђења и исти је одговоран за 

евентуалну штету трећим лицима. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 10. 

Наручилац се са своје стране обавезује да Извођачу цену из члана 3. овог уговора плати 

по завршетку радова у року од 45 дана од дана пријема окончане и оверене ситуације 

сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из 

понуде Извођача бр. _____ од _________ 2015. год. (број уписује Наручилац) 

потписаним од стране стручног надзора. 

                                                                     Члан 11. 

Наручилац ће вршити стручни надзор над извођењем радова ради проверавања и 

обезбеђења њиховог уредног извођења, нарочито у погледу врста, количина и 

квалитета радова и материјала, те у погледу испуњења рока. 

Члан 12. 

Уоворне стране су сагласне да , уколико извођач не изведе радове у уговореном року 
својом кривицом, Наручилац стиче право да обустави даља плаћања Извођачу и 

истовремено стиче право ангажовања другог извођача ради завршетка радова на терет 

средстава првобитног извођача, као и право на наплату менице за добро извршење 

посла. 
 
ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 

Члан 13. 
По завршетку радова Извођач ће писмено обавестити Наручиоца да су радови 

завршени, након чега ће се према важећим прописима извршити технички пријем и 

примопредаја радова. 

О примопредаји извршених радова сачиниће се записник који потписују обе уговорне 

стране. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 14. 

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извођачем 

покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или принудног поравнања или ако 

Извођач пренесе или уступи Уговор, без сагласности Наручиоца датој у писаној форми 

или ако је Извођач: 
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1. одустао од потписивања Уговора; 

2. без разумног оправдања пропустио да почне радове или задржава напредовање 

радова, након истека 7 (седам) дана од дана добијања писаног упозорења 

Наручиоца; 

3. упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 

спроведе радове у складу са Конкурсном документацијом ЈНВВ бр. 4/2015-
партија 5, или стално и свесно занемарује извршавање својих обавеза; 

4. пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног 

органа да отклони уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова и 

рок извођења; 

5. пропустио да достави тражене гаранције, на начин и у роковима како је то 

дефинисано овим Уговором; 

6. својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране надзорног 

органа, и других разлога предвиђених Законом о облигационим односима, 

другим прописима којима је регулисана предметна материја и Конкурсном 

документацијом за јавну набавку ЈНВВ бр. 4/2015.-партија 5. 

Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било ког од наведених разлога 

у овом члану, Извођач нема право да потражује било какав вид накнаде штете од 

Наручиоца. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решевају 
споразумно преко својих овлашћених представника. 

У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на начин 
дефинисан у претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу. 

Члан 16. 

За права и обавезе уговорних страна које нису регулисане овим уговором примењиваће 

се прописи који се односе на ову врсту посла. 

Члан 17. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест ) истоветних примерака, од којих 4 (четири ) примерка 

задржава наручилац, а 2 (два) примерка понуђач (извођач радова). 

             НАРУЧИЛАЦ,                                                                           ИЗВОЂАЧ, 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРИБОЈ                                               ДИРЕКТОР  
Лазар Рвовић, дипл. правник 

_____________________                                                                   __________________ 
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1) 

ПРЕДМЕР РАДОВА 
НА САНАЦИЈИ И ПОПРАВЦИ ПУТА СЛАТИНА-ДАЉЕВИНЕ У МЗ 

САСТАВЦИ  У ОПШТИНИ ПРИБОЈ Л=2,50 КМ. 
 

1. Рад булдозера на планирању,сравнавању 
вододерина и неравнина. 
(2.500 х 4,00) 

     м2 10.000 х _________= __________ 

2. Ископ одводних канала у земљишту 
3 и 4. категорије машинским путе 
90% и ручно 10% земљу одбацити  
ван пута. 

2.100 х 0,40х0,30 

     м3 252,00х________= ____________ 

3. Ископ земље 4.кат.машинским 
путем 90%  и ручно 10%  за израду  
пропуста. Ископану земљу одбацити  
ван пута. 

     м3       16,92  х ________   = ___________ 

4. Набавка и уградња бет.цеви на слоју 
песка д=10 цм. 

Ø 220 мм (1х4)   м1       4,00  х _________  = ___________ 

Ø 300 мм (2х4+6+5)                             м1       19,00  х  _________  = __________ 

Ø 400 мм (1х7)                                      м1         7,00  х  _________  = __________ 

Ø 500 мм (6+5)                                     м1       11,00  х  _________  = __________ 
   

5. Испуна рова након полагања цеви  
тампоном са набијањем у слојевима  
д=30 цм.до потребне збијености. 

                           м3 11,84  х _________  =  ________ 

6. Набавка и уградња (местимично) 
прљавог тампона из лок. позајмишта 
које се налази на почетку трасе за насипање 
на удаљености150 м1. у цену урачунати 
ископ,утовар, превоз и разастирање 
тампона. 

(35 тура х 7,00) 
     м3 245,00 х _________ = __________ 

 
            УКУПНО без ПДВ-а................................................................ ----------------- ДИН. 
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2) 

ПРЕДМЕР РАДОВА 
НА САНАЦИЈИ И ПОПРАВЦИ ПУТА У ОЖЉУ МЗ БУЧЈЕ  У ОПШТИНИ 

ПРИБОЈ л=3,00 КМ 
 

1. Местимично планирање путамашинским  
путем сравнавањем неравнина,вододерина  
и банкине. 
(1.000 х 3,50) 
     м2 3.500,00 х _________= __________ 

 

2. Ископ одводних канала и прочишћавања   
постојећих  у земљишту 4. категорије  
машинским путем са одбацивањем земље 
ван пута. 
2.500 х 0,40х0,30 

     м3 300,00х________= ____________ 

3. Ископ земље 4. кат.н машинским 
путем 90%  и ручно 10%  за израду  
пропуста. Ископану земљу одбацити  
ван пута. 
(5,00х0,60х0,40)х5 

     м3       6,00  х ________   = ___________ 

4. Набавка и уградња бет.цеви  за  
пропусте на слоју песка д=10 цм. 
Ø 300 мм (5х5,00)    
                                                              м1       25,00  х _________  = ___________ 
 

5. Испуна рова након полагања цеви  
тампоном из оближњег позајмишта. 
Тампон набити  у слојевима д=30 цм  
до потребне збијености. 
                                  м3 4,20  х _________  =  ________ 

6. Набавка и уградња прљавог тампона из 
      лок. позајмишта које се налази на траси 
      пута за подасипање. 

У цену урачунати ископ,утовар, превоз и 
разастирање. 
Тампон уграђивати на ударним рупама и  
неравнинама 
(15 тура х 7,00) 
     м3 105,00 х _________ = __________ 
 
 
 
УКУПНО без ПДВ-а.......................................................... ----------------- ДИН 
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3.) 

ПРЕДМЕР РАДОВА 
НА САНАЦИЈИ И ПОПРАВЦИ ПУТА У ДОБРИЛОВИЋИМА Којадиновићи-

Мојићевићи МЗ НОВИ ПРИБОЈ  У ОПШТИНИ ПРИБОЈ л=2,10 км 
 
 

1. Местимично планирање пута машинским путем  
сравнавањем неравнина, вододерина. 
(350,00 х 3,50) 

     м2 1.225,00 х _________= __________ 

2. Ископ одводних канала и прочишћавање 
местимично постојећих у земљишту3 и 4.  
категорије машинским путемса утоваром  
земље и одвозом на удаљеност до 150 м1. 
700 х 0,3х0,40 

     м3 84,00х________= ____________ 

3. Ископ земље 4.кат.машинскимпутем 90%  и ручно  
10%  за израду пропуста. Ископану земљу утоварити  
и одвести на удаљеност до 150 м1.  
     м3       9,48  х ________   = ___________ 

4. Набавка и уградња бет.цеви на слоју песка д=10 цм. 
 
Ø 300 мм (1х10)                                 м1       10,00  х  _________  = __________ 

Ø 400 мм (1х6)                                   м1         6,00  х  _________  = __________ 

Ø 500 мм (1х6)                                   м1       6,00  х  _________  = __________  

5. Испуна рова након полагања цеви  
тампоном 0-31 мм са набијањем у слојевима  
д=30 цм.до потребне збијености. 
                                    м3 6,63  х _________  =  __________ 

6. Машински ископ земље 3 и 4. кат. са  
утоваром земље и одвозом на даљину 
до 150 м1. 
(50,00х1,50х0,50)х2 

                    м3    75,00 х ________   = ___________      
7. Набавка и уградња прљавог тампона  

крупноће 0-31 мм на ударним рупама и 
неравнинама местимично са разастирањем 
и планирањем. 
 (20 тура + 5 тура за крак Омар+5 тура крак за 
Тице)=30 тура х7,00 м3, 
     м3 210,00 х _________ = __________ 

 
            УКУПНО без ПДВ-а.......................................................... ----------------- ДИН 
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4.) 

ПРЕДМЕР РАДОВА 
НА САНАЦИЈИ И ПОПРАВЦИ ПУТА У СУВОМ ПОЉУ(Слобо Раковић-Вучије 

Брдо) МЗ ПРИБОЈСКА БАЊА  У ОПШТИНИ ПРИБОЈ л=850 м1. 
 

1. Планирање пута машинским путем  
(булдозером) сравнавањем неравнина, 
вододерина и банкине. 
(850,00 х 3,50) 
     м2 2.975,00 х _________= __________ 

 
2. Ископ одводних канала и прочишћавања   

постојећих  у земљишту 3 и 4. категорије  
машинским путем са одбацивањем земље 
ван пута. 
800,00 х 0,40х0,30 
     м3 96,00х________= ____________ 

 
3. Ископ земље 4.кат.машинским 

путем 90%  и ручно 10%  за израду  
пропуста. Ископану земљу одбацити  
ван пута. 
(5,00х0,80х0,60)х2+5,00х0,60х0,40 
     м3       3,60  х ________   = ___________ 

 
4. Набавка и уградња бет.цеви  за  

Пропусте на слоју песка д=10 цм. 
Ø 300 мм (1х5,00)   м1       5,00  х _________  = ___________ 
Ø 400 мм (2х5,00)   
                                                      м1       10,00  х _________  = ___________ 
 
 

5. Испуна рова након полагања цеви  
тампоном 0-31,5 мм. 
са набијањем  у слојевима  
д=30 цм до потребне збијености. 
                           м3 2,52  х _________  =  ________ 
 
 
 
УКУПНО без ПДВ-а.......................................................... ----------------- ДИН 
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5) 

ПРЕДМЕР РАДОВА 
НА САНАЦИЈИ И ПОПРАВЦИ ПУТА У СУВОМ ПОЉУ(Ракетићи-Цинцовићи-

Тришовићи) МЗ ПРИБОЈСКА БАЊА  У ОПШТИНИ ПРИБОЈ л=300 м1. 
 

1. Планирање пута машинским путем  
(булдозером) сравнавањем неравнина, 
вододерина и банкине. 
(300,00 х 3,50) 

     м2 1.050,00 х _________= __________ 

 

2. Ископ одводних канала и прочишћавања   
постојећих  у земљишту 3 и 4. категорије  
машинским путем са одбацивањем земље 
ван пута. 
300,00 х 0,40х0,30 

     м3 36,00х________= ____________ 

 

3. Ископ земље 4.кат.машинским 
путем 90%  и ручно 10%  за израду  
пропуста. Ископану земљу одбацити  
ван пута. 
(4,00х0,80х0,60)х4 

     м3       7,68  х ________   = ___________ 

 

4. Набавка и уградња бет. цеви  за  
пропусте на слоју песка д=10 цм. 

Ø 300 мм (4х4,00)   м1       16,00  х _________  = ___________ 

 

5. Испуна рова након полагања цеви  
тампоном 0-31,5 мм са набијањем   
у слојевима до=30 цм до потребне  
збијености. 
                           м3 5,40  х _________  =  ________ 

 

УКУПНО без ПДВ-а.......................................................... ----------------- ДИН 
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6). 

ПРЕДМЕР РАДОВА 

НА УГРАДЊИ ЦЕВАСТИХ ПРОПУСТА НА УШЋУ ДВА ПОТОКА У 

ДОБРИЛОВИЋИМА НА ПУТНОМ ПРАВЦУ КАПЕЛА-ТИЦЕ МЗ НОВИ 

ПРИБОЈ   У ОПШТИНИ ПРИБОЈ 

 

1. Машински ископ земљишта 4. кат. 
80% и 20% ручно за израду два 
пропуста. Ископану земљу и стене  
одбацити на страну. Воду преусмерити  
на другу страну док се изводе радови. 
 
10,00х1,60х0,65+10,00х1,20х0,80 
     м3 20,00 х _________= __________ 
 

2. Набавка и уградња армирано  бетонских 
цеви за пропусте на слоју бетона д=10 цм. 
 
Ø 1.250,00 мм                м1       8,00  х _________  = ___________ 
 
Ø 800 мм                 м1       7,00  х _________  = ___________ 
 

      3.   Испуна рова након полагања цеви 
            тампоном са набијањем у слојевима до  
 до потребне збијености. Прилазни део 
 пута са обе стране пропуста као и на 
 самим пропустима део цеви које није  
 због висине укопана засути тампоном и  
 уваљати (набити) у слојевима до  
 потребне збијености. 
 20,00х1,40х5,50+14 
      м3       168,00  х ________   = ___________  
 

4. Израда уливно-изливне грађевине (главе) 
од бетона МБ 30 једним делом у једностраној и 
двостраној оплати на уграђене темеље 
од бетона х=40 цм и д=6о цм.  Урадити 
крилне и чеоне зидове сведене у круни на 25 цм. 
Т. (2,50х0,60х0,40) 
                                       м3     3,60 х _________  = ___________ 
З.(2,50х1,50х0,30)х6+ 
(5,00+1,50+1,00)х1,50х0,30 
                             м3 10.12  х _________  =  ________ 
 

 
 

УКУПНО без ПДВ-а.......................................................... ----------------- ДИН 
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7) 

 
 

ПРЕДМЕР РАДОВА 
НА САНАЦИЈИ И ПОПРАВЦИ ПУТА НАСТАВАК ОД КРАЈА АСФАЛТА У 

ГОДУШИ –ГРОБИНЕ-КУТЛОВАЦ У ОПШТИНИ ПРИБОЈ , л= 2,00 км. 
 
 
1. Набавка и уградња прљавог 

тампона крупноће 0-31,5 мм 
на ударним рупама и неравнинама 
местимично са разастирањем, 
планирањем и ваљањем. 
 
(12 тура х 7,00) 
                                    м3    84,00 х ________= ________ 

 
 
 

    УКУПНО без ПДВ-а.......................................................... ----------------- ДИН 
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8) 

 

ПРЕДМЕР РАДОВА 
НА НАБАВЦИ И ДОПРЕМИ ПРЉАВОГ ТАМПОНА НА ПУТНОМ ПРАВЦУ 

ЈЕЛАВ И ПУТУ ЗА КОЈАДИНОВИЋЕ У ОПШТИНИ ПРИБОЈ 
 
 
1. Набавка и превоз прљавог 

тампона крупноће 0-31,5 мм 
на путном правцу : 
- Јелаву 3 туре х 7,00 м3 
- Којадиновиће 3 туре х 7,00 м3. 
(учешће грађана је разастирање) 
 
(6 тура 7,00 м3) 
      м3.    42,00 х ________= ________ 

 
 
 

УКУПНО без ПДВ-а.......................................................... ----------------- ДИН 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

  

1. САНАЦИЈА  И ПОПРАВКА ПУТА СЛАТИНА- 
ДАЉЕВИНЕ  л=2,50 км................................................. ________________ 

 

2. САНАЦИЈА И ПОПРАВКА ПУТА У ОЖЉУ 
л=3,00 км........................................................................... ________________ 

 

3. САНАЦИЈА И ПОПРАВКА  ПУТА У ДОБРИЛОВИЋИМА 
(Којадиновићи-Мојићевићи) л=2,10 км.................. ________________ 

 

4. САНАЦИЈА И ПОПРАВКА ПУТА У СУВОМ ПОЉУ 
(Слобо Расковић-Вучије брдо л= 850 м1.........................________________ 

 

5. САНАЦИЈА И ПОПРАВКА ПУТА У СУВОМ ПОЉУ 
(Ракетићи-Цинцовићи-Тришевићи) л=300 м1......          ________________ 

 

6. УГРАДЊА Ц ЕВАСТИХ ПРОПУСТА НА  
УШЋУ ДВА ПОТОКА У ДОБРИЛОВИЋИМА 

(капела-Тице).................................................................        ________________ 

 

7.  САНАЦИЈА И ПОПРАВКА ПУТА НАСТАВАК 
(од краја асфалта у Годуши-Гробине-Кутловац) 

л=2,00 км....... ..............................................................         ________________ 

 

8. НАБАВКА И ДОПРЕМА ПРЉАВОГ ТАМПОНА 
(за Јелав и Којадиновиће-МЗ Рача)........................          ________________ 

 

УКУПНО (без ПДВ-а) .......................................................................... ____________ дин. 

УКУПНО СА ПДВ-ом.............................................................. ________        ______ дин. 

 

 
 


