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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке и деловодни 

број Одлуке 404-18/2019-II и Решења о образовању комисије за јавну набавку, деловодни 

број Решења404-18/2019-II-1 припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

Конкурсна документација садржи:  

 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III Врста, техничке карактеристике опис ЈН  4 

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

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

5-9 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10-21 

VI Критеријуми за закључење уговора 21 

VII Обрасци који чине саставни део понуде 21-36 

VIII Mодел уговора 37-44 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општинска управа Општине Сремски Карловци 

Адреса: Трг Бранка Радичевића број 1, 21205 Сремски Карловци 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

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

  

На ову набавку ће се примењивати и: 

-  ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ РЕГУЛИСАН 

ЗАКОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

-  ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

- ВАЖЕЋИ ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ КОЈИ РЕГУЛИШУ ПРЕДМЕТНУ 

ДЕЛАТНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ.  

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке су радови- Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) 

у зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, број ЈН МВ IX-1-3-2 

 

4. Контакт (лице или служба): 

Служба за jaвне набавке  

Е - mail адреса: javnenabavkesk@gmail.com 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке су радови: Уградња успоривача брзине возила (лежећих 

полицајаца) у зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, број ЈН МВ 

IX-1-3-2 

 

2. Назив и ознака из ОРН:  45233150- Радови на успоравању саобраћаја 

                                              45233290- Постављање саобраћајних знакова  

 

Набавка није обликована по партијама. 

 

 

mailto:javnenabavkesk@gmail.com
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 

 

 

 

Због повећања безбедности учесника у саобраћају неопходно је извршити уградњу 

десет успоривача саобраћаја, трапезног облика, који су предвиђени саобраћајним Пројектом 

повећања безбедности саобрћаја у насељеном месту Сремски Карловци на следећим 

локацијам са појачаним интезитетом саобраћаја у Сремским Карловцима: 

 

1. Улица Петроварадинска  

2. Улица Митрополита Стратимировића  

3. Улица Белило  

4. Улица Карловачких ђака  

5. Улица Браће Анђелић  

 

Сваки успоривач треба да буде трапезног облика димензије 4,5x3,5 m и висине h= 7 

cm са обореним ивицама и падом од 10 %, израђен од асфалтне масе АБ 11 са претходном 

припремом (стругање већ постојећег асфалта) као и са вертикалним и хоризонталним 

обележавањем истих након уградње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 

ЈН Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони школе и у 

улицама са повећаним интезитетом саобраћаја 

ОПИС  

1. Уградња десет успоривача брзине возила трапезног облика димензије 4,5x3,5 m и 

висине h= 7 cm са обореним ивицама (ивице су димензије 4,5x0,7 m и 4,5x0,6 m)   и 

падом од 10 %, израђени од асфалтне масе АБ 11 са претходном припремом (стругање 

већ постојећег асфалта, чишћењем и премазивањем ). 

2. Набавка и уградње 20 топлопоцинкованих стубова дужине минимум 3,5 m. 

 

3. 

Набавка и уградње 20 ветрикалних саобраћајних знакова III-4 – препрека за 

успоравање саобраћаја димензије 600x600 mm. 

 

4. 

Хоризонтално обележавање изграђених успоривача у виду стрела, једна већа и једна 

мања стрела једна испод друге, по једном смеру кретања возила односно четири 

стреле по једном успоривачу брзине кретања возила. Укупно 40 стреле. 



5 | 4 4  

ЈН МВ IX-1-3-2 

 

IV  1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

 

 

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

ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. ЗЈН и то: 

 

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

регистар (чл. 75, ст. 1,  тач. 1) Закона); 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

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

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75, ст. 1,  тач. 2) Закона); 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75, ст. 1, тач. 4) Закона); 

 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

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

рада, заштити животне средине, као и да гарантују да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понудe.  

 

 

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити              

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76 Закона, и то:  

 

 

a) пословни капацитет: 

 

- Да примењује: 

 OHSAS 18001:2008  

 SRPS ISO 9001:2015 

 SRPS ISO 14001:2015 

 SRPS EN 12899 

 

 

б) технички капацитет: 

 

Да понуђач поседује у власништву, закупу или лизингу 

 

 Асфалтна база   до 70km удаљености 

 Финишер за асфалт радне ширине 6 m- 1 ком. 

 Грејдер – 1 ком. 

 Комбинована машина – 2 ком. 

 Ваљак за асфалт тежине до 3 t, 1 ком. 



6 | 4 4  

ЈН МВ IX-1-3-2 

 Ваљак за асфалт тежине од 8 t, 1 ком. 

 Камион носивости до 10t, 2 ком. 

 Камион путарац за превоз радника – 2 ком 

 Покретни компресор, 1 ком. 

 

г) кадровски капацитет: 
 

Да понуђач има запослено на неодређено или одређено време или радно ангажовано 

минимум 13 лица од чега минимум: 

- 2 дипломирана инжењера грађевине са извођачком лиценцом 412 или 415  

- 10 неквалификованих радника (за извођење послова из предметне набавке) 

- 1 лице за безбедност и здравље на раду 

  

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. 

 

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

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно.  

Услов из члана 75.став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

 

1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: 

 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

Решење надлежног Привредног суда из регистра привредног субјекта 

 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 

Правна лица: 

 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 
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 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 

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

кривичних дела организованог криминала; 

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

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

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

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

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

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

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

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

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

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

 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

 

 Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: 

Потписан и оверен Образац брoj 5. Изјава мора да буде потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

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

  овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

       а) Пословни капацитет: 

 

- Копије  важећих сертификата издатих од надлежних акредитованих тела 

 

       б) Технички капацитет: 

- Пописна листа на дан 31. 12. 2018.  Уколико је опрема предмет уговора о закупу, потребно 

је поред уговора о закупу доставити и пописну листу закуподавца.  
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 За асфалтну базу:  

 

       - Купопродајни уговор (или рачун) за асфалтну базу 

 

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

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

база технички исправна и у функцији (Образац број 8 )  

 

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

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

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

измереним помоћу веб сајта www.maps.google.com (Образац број 9) 

 

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

базу доставити и уговор о закупу предметне асфалтне базе 

 

      г) Кадровски капацитет: 

 

- За инжењера: копија личне лиценце , копија потврде Инжењерске Коморе Србије да је  

захтевана  лиценца важећа 

- За лице за безбедност и здравље на раду: копија уверења о положеном стручном испиту              

за обављање послова безбедности и здрава на раду 

 

 За све запослене доставити: 

- Фотокопија М/МА образаца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених (за лица 

која су у радном односу) или фотокопију уговора о ангажовању (за лица која нису у радном 

односу);  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњавају услове из члана 75 став 1, тач.1) до 4) Закона. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75 став 1, тач. 1) до 4) Закона. 

 

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

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

понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

http://www.maps.google.com/
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву (уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом), ако понуђач наведе у понуди интернет страницуна којој су 

тражени подаци јавно доступни. 

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

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

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

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа 

те државе. 

 

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. 

 

 

 Како се за предметну јавну набавку спроводи поступак јавне набавке мале 
вредности, а сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност 

обавезних услова, понуђач ће доказати подношењем изјаве, путем које ће под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврдити да испуњава услове.  

 

 Да би доказао да испуњава услове из члана 75. тачке 1. до 4. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) уместо горе 

наведених обавезних доказа дефинисаним у тачкама 1. до 4., понуђач потписује и 
оверова печатом изјаву о испуњености услова.  У оквиру конкурсне документације 
налази се образац изјаве коју понуђач треба да попуни.  

 

 Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није 

дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 

75. став 1. тачка 1) до 4), с обзиром да је исти јавно доступан на интернет 

страници АПР-а,под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени 

документ јавно доступан и да уз понуду достави Решење о упису у регистар понуђача 

које води АПР. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

 

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу:  

Општинска управа Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, 21205 Сремски 

Карловци, 

са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку – 

Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони школе и у улицама 

са повећаним интезитетом саобраћаја број ЈН МВ IX-1-3-2 

                                                 -НЕ ОТВАРАТИ- 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 

22. 03. 2019. године до 9:00 часова. 

Отварање понуда ће се вршити истог дана у 10:30 часова у канцеларији број 27, 

Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1, Сремски Карловци  

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће 

се неблаговременом. 

 

Понуда мора да садржи: 

 

1) Образац понуде (Образац бр.1) 

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 2. ) 

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 3.) 

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  

    чл. 75. ЗЈН (Образац бр. 4. ) 

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне  

набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац бр. 4.1.) 

6) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 
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 (Образац бр. 5) 

7) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне  

набавке - чл. 75. Став 2. Закона (Образац бр. 5.1) 

8) Изјава понуђача и власника асфалтне базе да је асфалтна база технички исправна и у  

функцији (Образац број 6)  

9)  Изјава понуђача којом се доказује тражена удаљеност базе. (Образац број 7) 

10) Образац структуре цене (Образац број 8) 

11) Модел уговора  

 

Напомена:  

- Образац понуде, Образац структуре цене и Образац трошкова припреме понуде, у 

случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови 

групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити 

наведен у  споразуму из члана 81, став 4. Закона о јавним набавкама. 

 

- Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.став 

2. Закона у случају групе понуђача морају бити потписани од стране овлашћеног лица 

сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима. 

 

3. ПАРТИЈЕ: 
 Ова набавка није обликована у више посебних истоврсних целина (партија). 

 

      4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
      5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ: 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Сремски 

Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, 21205 Сремски Карловци, са назнаком: 

„Измена понуде за ЈН МВ- Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) 

у зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број ЈН МВ 

IХ-1-3-2- НЕ ОТВАРАТИ“  или 

„Допуна понудеза ЈН MВ- Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) 

у зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број ЈН МВ 

IХ-1-3-2 - НЕ ОТВАРАТИ“  или 

„Опозив понудеза ЈН МВ- Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) 

у зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број ЈН МВ 

IХ-1-3-2- НЕ ОТВАРАТИ“  или 

„Измена и допуна понуде за Уградња успоривача брзине возила (лежећих 

полицајаца) у зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни 

број ЈН МВ IХ-1-3-2-НЕ ОТВАРАТИ“ 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

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

извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач. 1) и  2) Закона и то 

податке о:  

 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 

   у складу са чланом 81. став 5. Закона и следеће податке:     

 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу услова и начина плаћања: 

- Коначан обрачун ће се вршити преко Грађевинског дневника на основу изведених 

количина радова и јединичних цена из понуде. 

-Плаћање ће се вршити по испостављеној фактури и окончаној ситуацији на жиро рачун 

Понуђача у року од 10 дана. 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока: 

Гарантни рок за изведене радове не може бити мањи од 1 (једне) године, рачунајући од дана 

примопредаје. 

9.3.Захтев у погледу рока реализације радова: 

Рок за реализацију радова који су предмет набавке  је 60 календарских дана од дана увођења 

у посао. Дан увођења у посао констатује се и у грађевинском дневнику.  

 

9.4.Захтев у погледу рока важења понуде: 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим 

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

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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

чланом 92. Закон 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Врста финансијских обезбеђења којима понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у 

поступку јавне набавке су : 
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а) Бланко сопствена меница за озбиљност понуде- Изабрани Понуђач се обавезује 

да у тренутку достављања понуде, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ Понуђач уз 

меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, оверену од своје пословне 

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

заступање.  

Уз  меницу мора бити достављено: 

А) менично овлашћење – писмо (попуњено и оверено),а које мора да садржи назив:  

 корисника (наручилац:Општинска управа Општине Сремски Карловци,Трг Бранка 

Радичевића бр.1)

 предмет јавне набавке (Уградња успоривача брзине возила (лежећих 

полицајаца) у зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни 

број ЈН МВ IХ-1-3-2)

 износ на који се издаје (5%од укупне вредности уговора без ПДВ)

 рок важности (30 (тридесет)дана дужи од истека рока важности понуде) 
Б) копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју понуђач  
наводи у меничном овлашћењу – писму,  
В) ОП образац (оверени потписи лица за заступање)и  
Г) доказ о регистрацији менице. 

 

Пример меничног овлашћења: 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА / ПИСМА за озбиљност понуде 

На основу Закона о меници („Сл. Лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. Лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 

и 57/89, „Сл. Лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. Лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља), менични 

дужник  предаје  

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО за озбиљност понуде 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК –  

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
 

 

Седиште и адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески број: 
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МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 

 

Општина Сремски Карловци 

Седиште и адреса: 21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1 

Матични број: 08139199 

Порески број: 102828498 

Текући рачун: 840-151640-41 

 

 Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 

броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних 

услова за исплату. 

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљност понуде коју је менични 

дужник поднео у поступку јавне набавке радова – Уградња успоривача брзине возила 

(лежећих полицајаца) у зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, 

редни број ЈН МВ IХ-1-3-2.Меница и менично овлашћење се издају са роком важности 

који траје 30 дана дуже од  рока важења понуде. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се 

односи менично овлашћење на износ од______________дин. (словима:________________) 

што представља 5% без ПДВ од износа уговора који је Менични дужник уговорио.  

 Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 

безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 

Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за 

наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на 

рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о 

платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде 

дође до промене лица овлашћених за заступање,  лица овлашћених за располагање 

средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни 

промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 

 

   Датум издавања овлашћења                                Потпис овлашћеног меничног   дужника 

                                                    М.П. 
____________________                                                        _________________________      
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б) Бланко сопствена меница за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 

обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу, 

која мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач 

уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, оверену од своје пословне 

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

заступање.  

Уз  меницу мора бити достављено: 

 

А) менично овлашћење – писмо (попуњено и оверено), а које мора да садржи назив: 

 корисника (наручилац:Општина Сремски Карловци,Трг Бранка Радичевића бр.1) 

 предмет јавне набавке (Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони 

школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број ЈН МВ IХ-1-3-2 ) 

 износ на који се издаје (10% од укупне вредностиуговора без ПДВ) 

 рок важности (30 (тридесет) дана дужи од истека рока важности уговора) 

Б) копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму,  

В) ОП образац (оверени потписи лица за заступање) и 

Г) доказ о регистрацији менице. 

 

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

бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 

уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето 

менично овлашћење - писмо не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 

рокова које је одредио Наручилац, мањи износ или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. 

 

Пример меничног овлашћења: 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА / ПИСМА за добро извршење посла 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 

57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља), менични 

дужник  предаје  

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО за добро извршење посла  

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК –  

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
 

 

Седиште и адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески број: 
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МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 

 

Општина Сремски Карловци 

 

Седиште и адреса: 

 

21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1 

 

Матични број: 

 

08139199 

 

Порески број: 

 

102828498 

 

Текући рачун: 

 

840-151640-41 

 

 Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 

броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова 

за исплату. 

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење посла коју је 

менични дужник поднео у поступку јавне набавке– Уградња успоривача брзине возила 

(лежећих полицајаца) у зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, 

редни број ЈН МВ IХ-1-3-2. 

.Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 

од истека рока важности уговора. 

Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се 

односи менично овлашћење на износ од______________________динара. 

(словима:________________________________) што представља 10% без ПДВ од износа 

уговора који је Менични дужник уговорио.  

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 

безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 

Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за 

наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на 

рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о 

платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође 

до промене лица овлашћених за заступање,  лица овлашћених за располагање средствима са 

рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све 

спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 

 

 

   Датум издавања овлашћења                                   Потпис овлашћеног меничног   дужника 

                                                    МП     

     ____________________                                                        _________________________                

 

Напомена: Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај услов испуњавају    

заједнички. Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачима овај услов понуђач мора 

испунити самостално, док подизвођачи не морају испунити наведени услов. 
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12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија 

и привреде. 

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

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – Општинска управа 

Општине Сремски Карловци, 21205 Сремски Карловци, ул.Трг Бранка Радичевића бр.1 или 

путем електронске поште: javnenabavkesk@gmail.com, тражити од Наручиоца додатне 

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

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

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

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН МВ IХ-1-3-2. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење информација и појашњења телефонски није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

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

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

mailto:javnenabavkesk@gmail.com
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

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

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

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

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

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

одбити као неприхватљиву. 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 

ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио КРАЋИ РОК за  реализацију уговорне 

обавезе.   

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ: 

 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

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

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

објављивања позива за подношење понуда. 

 Доказ може бити: 

  1.) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа; 

  2.) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

  3.) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

  4.) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 

уговореном року; 

  5.) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 

  6.) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
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  7.) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

  8.) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи 

на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

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

пословно удружење у њихово име.  

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

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев 

за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

javnenabavkesk@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту 

права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 

осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана 

од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. Ова одредба се не примењује ако подносилац 

захтева или са њим повезано лице није учествовало у поступку. 

У случају подношења захтева за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације долази до застоја рока за 

подношење понуда.  

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до 

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права [осим у случају преговарачког 

поступка из члана 36. став 1. тачка 4) Закона]. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је односно 5 

дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки  и сајту 

наручиоца.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 

динара попуњавањем налога за уплату на следећи начин: 

 број жиро рачуна: 840-30678845-06, 

 позив на број: број или ознака ЈН поводом које се подноси ЗЗП 

 шифра плаћања: 153 

 сврха плаћања: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака ЈН 

mailto:javnenabavkesk@gmail.com
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 прималац: Буџет Републике Србије 

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

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 

8  дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона. 

НАПОМЕНА: 

Понуђачи треба да понуду и све прилоге у понуди потпишу и  овере печатом на означеним 

местима. Исто тако треба да испуне сва празна поља у табелама, каo и да попуне модел 

уговора (налази се у оквиру конкурсне документације), овере печатом и ставе потпис 

одговорног лица, чиме потврђују да се слажу са моделом уговора.Пожељно је да сви 

документи поднети уз понуду буду повезани траком - спиралом у целини и запечаћени, 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете. 

Наручилац неће одбити прихватљиву понуду понуђача због формалних недостатака. 

 

VI КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

1. Критеријум за доделу уговора 

Избор најповољније понуде, како би се закључио уговор о предметној јавној 

набавци,извршиће се применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

2.Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 

пондера или истом понуђеном ценом. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио КРАЋИ РОК за  реализацију 

уговорне обавезе.   

VII  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

1) Образац понуде (Образац бр.1) 

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 2. ) 

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 3.) 

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке чл. 

75.. ЗЈН (Образац бр. 4. ) 

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. ЗЈН (Образац бр. 4.1.) 

6) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац бр. 5) 

7) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне  

набавке - чл. 75. Став 2. Закона (Образац бр. 5.1) 

8) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 76 ЗЈН - Изјава понуђача и 

власника асфалтне базе да је асфалтна база технички исправна и у  функцији (Образац број 6 )  

9) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 76 ЗЈН - Изјава понуђача којом се 

доказује тражена удаљеност базе. (Образац број 7) 

10) Образац структуре цене (Образац број 8) 
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OБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони школе и у улицама 

са повећаним интезитетом саобраћаја 

редни број ЈН МВ IХ-1-3-2 

образац бр.1 

Понуда бр _____________од ______2019. године за јавну набавку радова 

Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони школе и у улицама 

са повећаним интезитетом саобраћаја 

редни број ЈН МВ IХ-1-3-2 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

 

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача;  

Порески идентификациони број  (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

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

понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :  

Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони школе и у улицама 

са повећаним интезитетом саобраћаја 

редни број ЈН МВ IХ-1-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редни 

број 

Опис позиције Јединица 

мере 

Количина Једини-

чна цена 

без ПДВ 

Једини- 

чна цена 

без ПДВ  

Укупна 

цена без 

ПДВ 

Укупна  цена 

са ПДВ 

1. Уградња десет 

успоривача брзине 

возила трапезног 

облика димензије 4,5 

x 3,5 m и висине h= 7 

cm са обореним 

ивицама од асфалтне 

масе АБ 11.  

 

 

m2 

 

170,00 

    

2.  

Набавка и уградње 

топлопоцинкованих 

стубова дужине 

минимум 3,5 m. 

 

 

комад 

 

20 

    

3.  

Набавка и уградње 

ветрикалних 

саобраћајних знакова 

III-4. 

 

 

комад 

 

20 

    

4.  

Хоризонтално 

обележавање 

изграђених 

успоривача. 

 

 

комад 

 

10 

    

  

УКУПАН ИЗНОС: 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 

Укупна цена без ПДВ   

Износ ПДВ  

Укупна цена са ПДВ  

 

Рок и начин плаћања  

 

Коначан обрачун ће се вршити преко 

Грађевинског дневника на основу изведених 

количина радова и јединичних цена из понуде. 

-Плаћање ће се вршити по испостављеној 

фактури и окончаној ситуацији на жиро рачун 

Понуђача у року од 10 дана 

Рок важења понуде ______ дана (минимум 30 дана од дана отварања 

понуда) 

Гарантни период _____( не краће од 12 месеци од дана примопредаје 

радова) 

Рок извршења   ___________каленарских дана  (не дуже од 60 

каленарских дана) од дана увођења у посао који ће 

бити констатован у Грађевинском дневнику.  

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   _______________________________ 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

образац број 2.   

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач_________________________________, 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,како следи у табели за 

јавну набавку радова– Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони 

школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број ЈН МВ IХ-1-3-2 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

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

образац бр. 3. 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона,  

 

_____________________________________________________________________________, 

                                                               (назив понуђача) 

 

даје:  

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке: Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони школе 

и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број ЈН МВ IХ-1-3-2, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 

је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке 

у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку 

јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82.став 1. тачка 2) Закона.  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
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ЈН МВ IX-1-3-2 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  члан 75. ЗЈН 

образац бр. 4. 

 

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

следећу     

И З Ј А В У 

Понуђач _________________________________________________________ 

                                                [навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке: Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у 

зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број ЈН МВ IХ-

1-3-2, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

Место:_____________                                                        Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђачаизгрупепонуђача и оверена печатом, на који начин 

свакипонуђачизгрупепонуђачаизјављује даиспуњаваобавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 
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ЈН МВ IX-1-3-2 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  чл. 75. ЗЈН 

образац бр. 4.1.  

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, 

дајем следећу     

И З Ј А В У 

 

Подизвођач  ____________________________________________________________ 

                                     [навести назив подизвођача] 

у поступку јавне набавке: Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у 

зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број ЈН МВ IХ-

1-3-2, - испуњава све услове из чл. 75 ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијомза предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

 

Место:_____________                                                           Подизвођач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ЈН МВ IX-1-3-2 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75,  СТ. 2. ЗАКОНА 

Образац број 5.  

 

 

 

У вези члана 75, став 2 Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

Понуђач______________________________________________________________________ 

                                                                    (назив понуђача)  

у поступку јавне набавке: Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у 

зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број ЈН МВ IХ-

1-3-2, поврђује да је поштовао обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

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

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                   ________________________ 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ЈН МВ IX-1-3-2 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

Образац број 5.1. 

 

 

 

У вези члана 75, став 2 Закона о јавним набавкама, као заступник подизвођача, дајем следећу

     

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач___________________________________________________________________  

                                                           (назив Подизвођача) 

у поступку јавне набавке: Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у 

зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број ЈН МВ IХ-

1-3-2, поврђује да је поштовао обавезе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

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

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                                      __________________ 
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ЈН МВ IX-1-3-2 

 

Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 76 ЗЈН  

О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛНОСТИ АСФАЛТНЕ БАЗЕ 

Образац број 6. 

 

 

У складу са чл. 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач ________________________________________________________________ 

[навести назив понуђача] 

 

у поступку јавне набавке: Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у 

зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број ЈН МВ IХ-

1-3-2, испуњава  додатни услов у погледу техничког капацитета дефинисан конкурсном 

документацијом и то да је асфалтна база технички исправна и у функцији. 

 

 

 

 

Место:_____________                                                        Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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ЈН МВ IX-1-3-2 

Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза из члана 76 ЗЈН  

О УДАЉЕНОСТИ АСФАЛТНЕ БАЗЕ ОД ЛОКАЦИЈЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Образац број 7. 

 

 

У складу са чл. 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач ________________________________________________________________ 

[навести назив понуђача] 

 

у поступку јавне набавке: Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у 

зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број ЈН МВ IХ-

1-3-2испуњава  додатни услов у погледу технчког капацитета дефинисан конкурсном 

документацијом и то да је асфалтна база удаљена мање од 70  km од локације извођења 

радова. 

 

Место:_____________                                                        Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 Напомена:  

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

растојањем измереним помоћу веб сајта www.maps.google.com  

 

http://www.maps.google.com/
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ЈН МВ IX-1-3-2 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Образац број 8.  

 

Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони школе и у улицама 

са повећаним интезитетом саобраћаја 

редни број ЈН МВ IХ-1-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

Редни 

број 

Опис позиције Јединица 

мере 

Количина Једини-

чна 

цена без 

ПДВ 

Једини- 

чна цена 

без ПДВ  

Укупна 

цена без 

ПДВ 

Укупна  

цена са 

ПДВ 

1. Уградња десет 

успоривача брзине 

возила трапезног 

облика димензије 4,5 

x 3,5 m и висине h= 7 

cm са обореним 

ивицама од асфалтне 

масе АБ 11.  

 

 

m2 

 

 

170 

    

2. Набавка и уградње 

топлопоцинкованих 

стубова дужине 

минимум 3,5 m. 

 

комад 

 

20 

    

3. Набавка и уградње 

ветрикалних 

саобраћајних знакова 

III-4. 

 

комад 

 

20 

    

4. Хоризонтално 

обележавање 

изграђених 

успоривача. 

 

комад 

 

10 

    

  

УКУПАН ИЗНОС: 
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ЈН МВ IX-1-3-2 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 

Укупна цена без ПДВ   

Износ ПДВ  

Укупна цена са ПДВ  

 

Рок и начин плаћања  

 

Коначан обрачун ће се вршити преко 

Грађевинског дневника на основу изведених 

количина радова и јединичних цена из понуде. 

-Плаћање ће се вршити по испостављеној 

фактури и окончаној ситуацији на жиро рачун 

Понуђача у року од 10 дана 

Рок важења понуде ______ дана (минимум 30 дана од дана отварања 

понуда) 

Гарантни период _____( не краће од 12 месеци од дана примопредаје 

радова) 

Рок извршења   ___________каленарских дана  (не дуже од 60 

каленарских дана) од дана увођења у посао који ће 

бити констатован у Грађевинском дневнику.  

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   _______________________________ 

Напомене:  

„Образац структуре цене“ понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
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ЈН МВ IX-1-3-2 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони школе и 

у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја 

редни број ЈН МВ IХ-1-3-2 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:  

 

1.  Општинске управе Општине Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр. 

1, коју заступа Стефан Стевић, Начелник Општинске управе (у даљем тексту: Инвеститор), 

МБР: 08139199 , ПИБ: 102828498 са једне стране и 

 

2. _________________________________________________________________  ,  

 

улица _________________ бр. ____,  

кога заступа директор __________________________________________________  

матични број: _______________________________  

ПИБ број: ___________________________________  

број рачуна: _______________________________________________ који се води код 

банке:  

_____________________________________________  

(у даљем тексту: Извођач радова)  

 

 

Наступа у заједничкој понуди са:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Наступа са подизвођачима:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ЈН МВ IX-1-3-2 

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

 Предмет овог Уговора су радови-Уградња успоривача брзине возила (лежећих 

полицајаца) у зони школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, на захтев 

Наручиоца, сагласно Одлуци о Наручиоца о покретању јавне набавке мале вредности број 

404-18/2019-II oд 12.03.2019. године и понуди Извршиоца број__________од_______2019. 

године, коју је Наручилац прихватио и која је саставни део овог Уговора.  

Врста, количина и цена услуга утврђене су у понуди Извођача радова наведеној у 

ставу 1. овог члана. 

 

 

Вредност Уговора 

Члан 2. 

Уговорне стране су сагласне да укупна вредност радовa из члана 1. овог уговора 

износи __________________ динара без ПДВ, односно ______________ динара са ПДВ и 

утврђена је на основу понуде Извођача радова број___________ од  _____________ 2019. 

године. 

Јединичне цене из понуде из претходног става су фиксне и не подлежу обрачуну 

разлике у цени, а утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, механизације и других 

елемената послова, који су важили на тржишту у моменту давања понуде. 

Коначан обрачун утврдиће се преко Грађевинске књиге по стварно извршеним 

количинама радова, а на основу јединичних цена из понуде.  

 

 

Рок и начин  плаћања 

Члан 3. 

 Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити по окончаној ситуацији и 

испостављеној фактури у року од 10 дана. 

Укупна вредност набавке ће се исплаћивати са опредељених средстава у буџету Општине и 

Плану јавних набавки за 2019. годину, уплатом на жиро-рачун Извршиоца 

број__________________ код ______________банке,  Све обавезе које доспевају у наредној 

години ће бити реализоване највише до износа средстава који ће им за ту намену бити 

одобрена у тој буџетској години. 

 

Члан 4. 

Извођач радова је дужан да у коначни обрачун изведених радова, обухвати и све 

уговорене вишкове, мањкове радова, као и радове за које се утврдило да се неће изводити, 

сагласном вољом обе уговорне стране на предлог стручног надзора. 

Извршилац се обавезује да на фактури унесе број под који је Уговор заведен код Наручиоца. 
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Рок и место извођења радова 

Члан 5. 

Рок за реализацију предметне уговорне обавезе је _____(максимално 60) 

календарских дана од дана увођења у посао. Дан увођења у посао констатује се и у 

грађевинском дневнику.  

Место извођења радова је у насељеном месту Сремски Карловци на следећим 

локацијам: 

1. Улица Петроварадинска  

2. Улица Митрополита Стратимировића  

3. Улица Белило  

4. Улица Карловачких ђака  

5. Улица Браће Анђелић  

 

Финансијско обезбеђење 

Члан 6. 

Извршилац услуге се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу 

бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију 

захтева за регистрацију менице, оверену од своје пословне банке. Меница мора бити 

оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица за заступање.  

Уз  меницу мора бити достављено: 

А)  менично овлашћење – писмо (попуњено и оверено), а које мора да садржи назив: 

 корисника (наручилац: Општина Сремски Карловци,Трг Бранка Радичевића бр.1)  

предметјавне набавке (Уградња успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони 

школе и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја, редни број ЈН МВ IX-1-3-2)                                                    

 износ на који се издаје (10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а) 

 рок важности (30 (тридесет) дана дужи од истека рока важности уговора) 

  

Б) копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју     

     понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму,  

В) ОП образац (оверени потписи лица за заступање) и 

Г)  доказ о регистрацији менице. 

 

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

бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 

уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да Извршилац не 

буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето 

менично овлашћење - писмо не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 

рокова које је одредио Наручилац, мањи износ или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. 
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Обавезе извођача радова 

Члан 7. 

Извођач радова је дужан да: 

- Изврши радове на у градњи успоривача брзине возила (лежећих полицајаца) у зони школе 

и у улицама са повећаним интезитетом саобраћаја из понуде број _________од 

____________године, 

Одговорни  Извођач радова дужан је да: 

- обезбеди сигурност лица која се налазе на градилишту и околине (суседних 

објеката и саобраћајница) 

- организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, 

обезбеђење несметаног саобраћаја,заштиту околине за све време трајања радова 

- обезбеђује доказ о квалитету извршених радова,односно уграђеног материјала и 

опреме 

- води грађевински дневник (у који се уписују подаци о току и начину пруању 

услуга), тј. грађевинску књигу. 

 

Члан 8. 

Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера 

заштите на раду о свом трошку,те прихвата: 

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова у свему према 

одредбама Закона о безбедности и здрављу људи и Правилника о заштити на раду , 

- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом 

пружања услуга који су предмет овог Уговора. 

 

Члан 9. 

Извођач радова је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем 

радова. 

Извођач радова је дужан да поступи по свим основаним писменим примедбама 

Наручиоца и стручног надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и 

опреме и о свом трошку отклони недостатке и пропусте. 

У случају да Извођач радова не испуњава уговорну обавезу у року, обавезан је да 

уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 

повећање трошкова или посебну накнаду за то. 

 

Члан 10. 

Извођач радова је сагласан и неопозиво прихвата да сва евентуална штета која 

настане према трећим лицима и стварима буде надокнађена или отклоњена на терет 

Извођача радова. 

 

Члан 11. 

Материјал и његова израда,који се употребљава за извођење уговорених радова,мора 

одговарати  опису радова,техничкој документацији и техничким нормативима и 

одговорност за његов квалитет сноси Извођач радова. 
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Увођење извођача радова у посао 

Члан 12. 

 

          Увођење Извођача радова у посао се врши у присуству представника Наручиоца и 

Извођача радова, одговорних извођача радова и стручног надзора. 

О увођењу Извођача радова у посао води се Записник који оверавају и потписују 

представници Наручиоца и Извођача радова, одговорни извођачи радова и стручни надзор. 

Датум увођења Извођача радова у посао констатује се у грађевинском дневнику. 

 

 

Анекс Уговора 

Члан 13. 

У случају промењеног рока за извођење радовца из члана 5. овог Уговора, Наручилац 

ће применом члана 115. Закона о јавних набавкама закључити анекс уговора. 

 

Рок за завршетак  окончања обавезе може се продужити на захтев Извођача радова: 

- у случајевима ванредних догађаја који се нису могли предвидети у моменту 

закључења Уговора и које уговорне стране нису могле избећи.У ванредни догађај 

спадају:рат,грађански рат,стање непосредне опасности и елементарне непогоде 

(земљотрес,поплава,клизиште,пожар изазван природним силама ),као и другим 

догађајима са карактером „више силе“, 

- у случајевима прекида пружања услуга који траје дуже од 2 дана,а није изазван 

кривицом Извпшиоца. 
- због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев Извођача и 

предлог стручног надзора; 

- због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца; 

- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач 

радова; 

- Уговарања вишкова радова; 

- било које обуставе радова које нису последице пропуста Извођача. 

         Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах 

уписује у грађевински дневник, а у року од 2 (два) дана од настанка узрока доставља захтев 

Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова у писаној форми, уз 

сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости захтева.  

         Захтев за продужетак рока за извођење радова Извођач радова може поднети 

Наручиоцу пре истека уговореног рока из члана 5. овог Уговора. Уколико Извођач радова 

упути Наручиоцу захтев за продужетак рока, након истека уговореног рока, такав захтев се 

неће разматрати. 

Извршилац  има право на продужење рока  и у случају задоцњења Наручиоца и то 

само за онолико времена колико је то задоцњење трајало. 
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Члан 14. 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), након закључења Уговора о јавној набавци без 

спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 

уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог 

уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде већа од вредности из члана 

39. став 1. Закона о јавним набавкама. 

Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су исти 

уговорени. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 

 

Вишкови и мањкови 

Члан 15. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка 

радова, Извођач радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и 

стручни надзор. 

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе 

вишак радова без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора. 

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. 

овог члана или питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени 

материјала који се уграђује без претходне писмене сагласности Наручиоца. 

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 

сагласност Наручиоца. 

 

Члан 16. 

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног 

обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова 

са количинама и уговореним јединичним ценама.  

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине 

и достави мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на 

усвајање, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са 

Извођачем радова ће се закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, а пре 

коначног обрачуна, односно испостављања оконачне ситуације. 

 

Додатни непредвиђени радови 

Члан 17. 

Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених 

радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за 

извођење непредвиђених радова који мора да садржи: 
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1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране 

стручног надзора; 

2. детаљне анализе цена непредвиђених радова. 

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши 

контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са 

детаљним образложењем сваке појединачне позиције доставља Наручиоцу најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева, ради предузимања радњи за уговарање 

непредвиђених радова у складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама. а након добијеног 

позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 

поступка.  

Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач 

радова стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на 

наплату истих, након што их изведе. Стручни надзор није овлашћен да, без писaне 

сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала 

који се уграђује и обиму непревиђених радова. 

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 

закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у 

грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за 

спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 

предвидети у току израде техничке документације. 

Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и 

неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац 

ће, по добијању обавештења од стране Извођача радова и стручног надзора, приступити 

уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3. и 4. овог члана Уговора, а након 

добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене 

преговарачког поступка.  

 

Гарантни рок 

 

Члан 18. 

Гарантни рок за изведене радове на изградњи објекта који је предмет јавне набавке 

је _____  (минимално 12) месеци. 

Завршне одредбе 

Члан 19. 

Уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће одредбе Закона о 

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

и важећи прописи који су у вези са предметом јавне набавкеи важеће одредбе посебних 

Узанси о грађењу.  
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Члан 20. 

Евентуалне спорове из овог Уговора,уговорне стране решаваће споразумно,у 

супротном,уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду. 

 

Члан 21. 

Овај Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака,од којих свака уговорна 

страна задржава по 3 (три) примерка. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и овере обе уговорне стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Извођач радова:                                                                               Наручилац: 

                                                                                                               

_______________________                                                 __________________________                                                                          

                                                                                     Начелник Општинске управе 

                                                                                   Стефан Стевић 

 

 

 
 


