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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015; 68/2015 и 41/19 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурснедокументације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број ЈН ОП 1.3.2, деловодни број Одлуке 404-30/2020-II од 18.05. 2020. године, 

Решења о образовању комисије за јавну набавку, деловодни број Решења 404-30/2020-II 

-1 од 18. 04. 2020. године, припремљена је: 
 

 

Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III Врста, техничке карактеристике опис радова ЈН 

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

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 

VII Mодел уговора 

 
 

НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно 

проучите и у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији потребно 

је да се благовремено обратите Наручиоцу. 

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу 

Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и 

појашњењима Конкурсне документације, а Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 68/2015 и 

41/19 ) све измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних 

набавки и својој интернет страници. 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку радова– 
САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
НАКОН ХАВАРИЈА И АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА  

Број ЈН ОП 1.3.2 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈНАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Oпштинска управа Општине Сремски Карловци 

Адреса: Трг Бранка Радичевића број 1, 21205 Сремски Карловци 

 

2.Врста поступка и законска регулатива: 

Отворени поступак 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступаку у складу са чланома 

32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15, 68/15 

и 41/19 ) 

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15,68/15 и 41/19) 

 Закон о облигационим односима 

 Законски и подзаконски акти који регулишу предметнуматерију 

 
3. Предмет јавне набавке: САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

НАКОН ХАВАРИЈА И АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА Број ЈН ОП IX-1-3-9  

 

4. Контакт (лице илислужба): 

Служба за јавненабавке 

Е - mail адреса: javnenabavkesk@gmail.com 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 

на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, 

Понуђач може доставити на адресу Наручиоца, Трг Бранка Радичевића број 1, 21 205 

Сремски Карловци, сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 07,30 до 15,30 

часова. Тражење доатних информација и појашњења путем телефона није дозвољено. 

 

5. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци за 

извођење радова на САНИРАЊУ ОШТЕЋЕЊА НА ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА НАКОН ХАВАРИЈА И АТМОСФЕРСКИХ 

ПАДАВИНА, Број: ЈН ОП 1.3.

mailto:javnenabavkesk@gmail.com
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 II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке су радови: САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА НАКОН ХАВАРИЈА И АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА,Број: ЈН 

ОП  1.3.2. 
 

-  Ознака  из  општег речника набавке:Ознака из ОРН: 45233141- Радови на 

одржавању путева, 45233252- радови на површинском слоју улица, 

 

2. Партије 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 
 

3. Врста оквирног споразума 

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 

Санирање оштећења на јавним површинама након хаварија и атмосферских 

падавина 

ОПИС РАДОВА 

 

1. 

 

Ручно чишћење атмосферских канала са решеткама, са одвожењем талога. 

Атмосферски канали са решеткама су дужине 3-6 m и запремине 0.3-1,2 m 3. Има их 

укупно 24, а чисте се oко пет пута годишње. 

 

2. 

 

Бетонирање коловоза, тротоара и прилаза зградама након хаварија на водоводним и 

другим инсталацијама, као и оштећења коловоза настала услед временских непогода 

или на неки други начин. Очекивана је површина од 500 m2 , просечне дебљине око 

10 cm. 

 

3. 

 

Чишћење, утовар, одвожење наноса земље, муља и ситног камена са jaвних површина 

након временских непогода и одвожење материјала на депонију удаљену до 5 km. 
Очекивана је количина од 40 m2. 

 

4. 

Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације,поцинкованих стубова и саобраћајних 

знакова,након оштећења. Очекивана количина око 30 комада. 

 

5. 

Ситни браварски радови за поправку физичких оштећења насталих на урбаном 

мобилијару.Очекивана вредност је 20 часова рада бравара. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач којииспуња 

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

то: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан уодговарајући 

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 кривичнадела 

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 

складуса 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 нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
  

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

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

 

а) технички капацитет: 
 

Понуђач треба да располаже са минимум два возила (трактора или камиона 

носивости до 5 тона са приколицама погодним за утовар) и једном машином за 

утовар. 

 
 

б) кадровски капацитет: 
 

- да понуђач треба да иманајмање: 

  а) два лица професионална возача којии мају дозволу „Ц“категорије 

          б) шест НК радника 

 
- Наведена лица треба да буду запослена на неодређено време или одређено време 

или ангажовани за обављање привремених и повремених послова или ангажована 

по уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој 

понуди, или на други начин сагласно Закону ораду. 
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- 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 

прекоподизвођача. 

 

- 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 

испуњавајузаједно. 

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

понуђачакојемјеповереноизвршењеделанабавкезакојијенеопходнаиспуњеносттог 

услова. 

 

1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 
 

Испуњеност обавезних условаза 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 ица, односно седиште представништва или 

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

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

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

од кривичних дела организованог криминала; 

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

МУП-а,којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

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

дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

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

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је доставити доказ за сваког од  тих заступника. 

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 
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давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта) . 

Доказ не може бити старији од два месеца преотварања 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 75 ст. 2 Закона -Доказ: 

 
Потписан  Образац брoj 5. Изјава мора бити потписана одстране овлашћеног 

лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од  

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 
Испуњеност додатних условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

а) технички капацитет: 
 

 

Понуђач треба да располаже са минимум два возила (трактора или камиона 

носивости до 5 тона са приколицама погодним за утовар) и једном машином за 

утовар. 

 

Пописна листа оверена и од стране овлашћеног лица потписана на дан 

31.12.2019. године из које се види да је понуђач власник основних средстава 

тражених у оквиру довољног техничког капацитета (понуђач је дужан да на 

пописним листама јасно обележи -маркира механизацију која је неопходна у 

оквиру траженог техничког капацитета) и 
 

- други доказ из којег се на несумњиви начин може утврдити право власништва 

или право располагања, (купопродајни уговор, уговор о закупу, лизингу ислично). 

 

- За возила се прилаже фотокопија очитане саобраћајне дозволе 

 

б) кадровски капацитет: 
 

 

- да понуђач треба да иманајмање: 

- два лица професионална возача који имају дозволу 

„Ц“категорије   
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- шест НК радника 

 
М обрасце пријаве и одјаве осигурања или уговоре о обављању 

привремених и повремених послова или уговоре о делу или уговоре о допунском 

раду,зависно од начина ангажовања, за возаче доставити и фотокопију возачке 

дозволе. 

 

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 да испуњава услове 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 захтевати од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије 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. 

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

дужандаприликомподношењапонудедоказујеиспуњеностобавезнихусловаизчл. 

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

Агенције за привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на 

којојјетраженидокументјавнодоступанидаузпонудудоставиРешење о упису у 

регистар понуђачакоје води Агенција за привредне регистре. 

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

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

тражени подаци јавнодоступни. 

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

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

електронски документ. 

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. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази (члан 77 Закона), 

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

материјалном одговорношћу оверену пред судскимили управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом 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.
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕСАСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси  понуду  на  српском  језику.  Сви  обрасци,  изјаве  и  документи  који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику.  Уколико су  документи  изворно на 

страном језику,морају бити преведени на српски језик и оверениодстране овлашћеног 

судскогтумача. 

 

2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

2.1. 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 путотвара. 

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

У случају  да понуду подноси група понуђача, на коверти / кутији је потребно назначити да 

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

2.2. Понуду доставити на адресу: 

Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр. 1. 

,,Понуда за јавну набавку радова– САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА НАКОН ХАВАРИЈА И АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНАБрој ЈН 

ОП  1.3.2. НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

26. 06. 2020. године до 09.00 часова. 

 

Отварање понуда ће се вршити истог дана у 11:00 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. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 

пријемапонуде. 

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 дасадржи: 
 

1. Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл. 75 и 76Закона 

наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75 и 76 Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова“ 

 

- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка 

понуда, потребно је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно за  све  



 

 

11 

  

чланове групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће у 

поступку јавне набавке 

- Образац понудепонуђач мора да попуни, и потпише чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или 

учесника у заједничкој понуди (уколико се понудаподноси са подизвођачем или 

као заједничка понуда), потребно је копирати одговарајуће стране овог обрасца и 

то оне на којима се налази место за уношење податакао 

подизвођачу или учесницима у заједничкој понуди у довољном броју примерака за 

све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене, 

ископиране стране „обрасца понуде“ прилажу се уз „образац понуде“ ове 

конкурсне документације. 

1. Образац структуре цене 

2. Образац трошкова припреме понуде 

3. Образац изјаве о независној понуди 

4. Oбразац изјаве о испуњавању услова из члана 75  Закона 

5. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75, став 2  Закона 

6. Модел   уговора 
 

Напомена: 

- Образац понуде,Образацструктуре 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 

јавнимнабавкама. 

- 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 оверенапечатима. 

3. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована у партијама. 

 

4. ПОНУДА САВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН  ПРЕУЗИМАЊА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАДОСТУПНА: 

- Портал јавних набавки:portal.ujn.gov.rs; 

- Интернет страница наручиоца:www.sremskikarlovci.rs 

6. УСЛОВИ  ПОД  КОЈИМА  ПРЕДСТАВНИЦИ  ПОНУЂАЧА  МОГУ 

УЧЕСТВОВАТИ  У  ПОСТУПКУ  ОТВАРАЊАПОНУДА 

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће 

присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писaна 

пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног 

отварања понуде. 

 

7. КОНТАКТ 

Е - mail адреса: javnenabavkesk@gmail.com 

http://www.sremskikarlovci.rs/
mailto:javnenabavkesk@gmail.com
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8. 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 подношењепонуде. 

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 1 Сремски Карловци, са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку радова - САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА НАКОН ХАВАРИЈА И АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНАБрој ЈН 

ОП  1.3.2. – НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова - САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА ЈАВНИМ  

ПОВРШИНАМА НАКОН ХАВАРИЈА И АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНАБрој ЈН 

ОП  1.3.2. – НЕ ОТВАРАТИ” 

или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова - САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА 

ЈАВНИМПОВРШИНАМА НАКОН ХАВАРИЈА И АТМОСФЕРСКИХ 

ПАДАВИНАБрој ЈН ОП  1.3.2. – НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА 

ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НАКОН ХАВАРИЈА И АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА 

Број ЈН ОП  1.3.2. - НЕ ОТВАРАТИ” 

 

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

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

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

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

понуду. 

 

9. 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 учествоватиу више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду  самостално,  или  као  заједничку  понуду,  или  подноси  понуду 

саподизвођачем. 

 

10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Образац 1) 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 понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

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

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

набавци. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњеностиуслова 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, односноизвршењеуговорнихобавеза,без обзира на број подизвођача. Понуђач је 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 
 

11. 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. 
 

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 

испуњеностуслова. 

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. 

 

12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,РОК,КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

12.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 
 

Начини рок плаћања: по завршетку појединачних радова, по испостављеној 

исправној фактури у року од 10 дана. 

12.2. Захтеви у погледу начина, места и рока набавке предметаЈН: 
 

Рок важења понуде: минимално 60 дана од дана отварања понуда 

Место извршења радова: Насељено место општине Сремски Карловци, 

Рок за извођење радова: у току годину дана од дана закључењауговора 

 

12.3. Захтеви у погледу гарантног рока: 

Гарантни рок: 1 година за бетониране површине 
 

12.4. Излазак на терен по налогу овлашћеног лица наручиоца, након хаварије и 

престанка временских непогода: не дуже од 1 сата 
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13. 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 
 

14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,ЗАШТИТИЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ 

НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН И 

НА СТРАНОМЈЕЗИКУ 

 

    Позив за подношење понуда није објављена на страном језику. 

 
15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ,УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који 

су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означиоу 

понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани 

удокументима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу  

садржеознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу којије 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, 

поредњега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке 

потписовлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост податакакоји 

нисуозначени на поменутиначин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду 

поверљивостиподатака добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали 

подаци изпонуде који су од  значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде.Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, 

до истекарока предвиђеног за отварање понуда. 

 
 

16. ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У ВЕЗИ  

СА  ПРИПРЕМАЊЕМ  ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поштена адресу Наручиоца: 

Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића број 1, 21 205 Сремски 

Карловци или електронским путем на e-mail: javnenabavkesk@gmail.com,тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

mailto:javnenabavkesk@gmail.com
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Наручилац ће у року од3 (три) дана оддана 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, САНИРАЊЕ 

ОШТЕЋЕЊА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НАКОН ХАВАРИЈА И 

АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА Број ЈН ОП  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. 

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

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

20. Закона сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 07,30 до 15,30 часова. 

20. Закона. 

 

17.ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се Записник о отварању 

понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. Закона. 

Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови 

Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који 

преузимају копију записника одмах по завршеном поступку отварања. 

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку 

отварања понуда у року од 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву 

понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

18.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГПОДИЗВОЂАЧА 

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.
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19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалнесвојине. 

 
 

20. 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. 

 

21.ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ 

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном 

року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. 

Наручилац задржава право 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 у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених 

разлога, одлукомо обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова 

финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач 

у понуди о тој накнади истакнезахтев. 

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 

поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту 

објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки регулисан је одредбама чл. 138. - 

167. ЗЈН. 

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

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља предајом у писарницу наручиоца, или поштом - 

препорученом пошиљком са повратницом, на адресу: Општина Сремски Карловци, 

Трг Бранка Радичевића број 1, 21 205 Сремски Карловци, Општинска управа, 

Одељење за буџет и финансије, Служба за јавне набавке или електронском поштом 

на е- mail адресу: javnenabavkesk@gmail.com, 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

ЗахтевзазаштитуправакојимсеоспоравајурадњекојеНаручилацпредузмепреистека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана  од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки.

mailto:javnenabavkesk@gmail.com
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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 захтева из чл. 149 ст. 3. и 

4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

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

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

Наручилац ће о поднетом захтеву за заштиту права објавити обавештење на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу од 120.000,00 динара. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следећеелементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печатбанке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплат таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 

као и датум извршењаналога; 

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши; 

(4) број рачуна:840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права (Напомена: препорука је да се у овом пољу избегава употреба 

размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * исл); 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које 

сеподноси захтев за заштиту права (Напомена: податке обавезно уносити наведеним 

редоследом); 

(8) корисник: буџет РепубликеСрбије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплататаксе; 

(10) потпис овлашћеног лицабанке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава); 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 

са законом и другим прописом.
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23. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 

Како је предметни поступак – отворени поступак, не постоје елементи о којима ће се 

преговарати. 

24. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР КРИТЕРИЈУМИ 

ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

1.Одлука о додели Уговора о јавној набавци радова- САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА 

ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НАКОН ХАВАРИЈА И АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА 

ЈН ОП 1.3.2, донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“ 

 

25. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Елементе критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у 

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

понуђеном ценом: 

У случају једнаке понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 

који је понудио краћи рок за одазив на позив наручиоца. 

У случају једнаке понуђене цене и једнаког рока за одазив на позив наручиоца. 

најповољнија биће изабрана путем жреба. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок за одазив на позив 

понуђача, додела уговора биће извршена путем жребања у присуству свих понуђача. Сви 

понуђачи чије су понуде прихватљиве и који су исто рангирани, биће благовремено 

позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања. Приликом жребања, 

представници понуђача ће на посебним хартијама унети име понуђача и ставити 

такопопуњену хартију у идентичне празне коверте које добијају од чланова Комисије за 

јавну набавку. Члан Комисије за јавну набавку ће коверте ручно промешати пред 

представницима понуђача, а затим ће насумице извлачити коверте и рангирати 

понудепрема редоследу извлачења коверата, о чему се сачињава записник. У случају да 

се уреднопозванипредставникпонуђачанеодазовепозивузажребање,члановиКомисије за 

јавну набавку ће пред присутним овлашћеним представницима понуђача, у идентичну 

празну коверту ставити хартију са именом одсутног понуђача, те ће и ова коверта 

учествовати у поступку жребања. На исти начин ће бити поступано и ако поступку 

жребања не присуствује ниједанпонуђач. 

 

26. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговору року 

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

Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор преистека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка. 

5)Закона. 

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са 

изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите којим је потврђена 

одлука Наручиоца о додели уговора. 

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 

понуђачем.
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27. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 

28.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу 

ове јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно 

одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкамаи Закона о 

облигационим односима 

 

Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе,у складу са чланом 115. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и 

одредбама Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци 

извршити измену уговора, закључењем анексаистог. 

Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 

 

29.НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује уколико поседује доказе да је понуђач 

поступао или поступа супротно одредбама члана 82. Закона о јавним набавкама.



 

 

20 

  

 

 

1) Образац понуде (Образацбр.1) 

2) Образац структуре цене (Образац бр.2) 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 3 )-необавезно 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац бр.4) 

5) Образац изјаве о испуњености обавезних услова из чл. 75. (образац број5) 

6) Образацизјавепонуђачаопоштовањуобавезаизчлана75.став2.Закона 

(Образац бр.6) 

 

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

набавке - чл. 75. Став 2. Закона (Образац бр.6.1

 

VI ОБРАЗАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Образац број 1 

 

Понуда брoj од за јавну набавку радова 

САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НАКОН 

ХАВАРИЈА И АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА Број ЈН ОП 1.3.2 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Врста правног лица (микро, мало, средње, велико) 

 

Матични број понуђача: 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

Телефон: 

Телефакс: 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

2) ПОНУДУПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружитиначин 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 ОПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Назив подизвођача: 

Адреса: 

  Име особе за контакт:  

Матични број: 

Порески идентификациони број:  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

  Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: 

Лице овлашћено за 

потписивање уговора 

   

2) Назив подизвођача: 

Адреса: 

  Име особе за контакт: 

Матични број: 

Порески идентификациони број:  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

Лице овлашћено за 

потписивање уговора 

 

 
 

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.



 

 

23 

  

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 заједничкојпонуди: 

 

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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Ред. 

број 

Санирање оштећења на 

јавним површинама након 

хаварија и 

атмосферскихпадавина 

ОПИС 

РАДОВА 

 
Јединица 

мере 

 
Количина 

 

Једнична 

цена без 

ПДВ 

 

Јединична 

цена са   

ПДВ 

 

Укупна 

цена без 

ПДВ 

 

Укупна 

цена са   

ПДВ 

 

1. 

 

Ручно чишћење атмосферских 

канала са решеткама, са 

одвожењем талога. 

Атмосферски канали са 
решеткама су дужине 3-6 m и 

запремине 0.3-1,2 m 
3

. Има их 
укупно 24, а чисте се oко  пет 
пута годишње. 

 

 
 

 ком       

 

 

 

 

24 

    

 

2. 

 

Бетонирање коловоза, 

тротоара и прилаза зградама 

након хаварија на водоводним 

и другим инсталацијама, као и 

оштећења коловоза настала 

услед временских непогода 

или на неки други начин. 

Очекивана је површина од 500 

m
2 

, просечне дебљине око 10 

cm. 

 

 

   m 2 

 

 

 

 500 

    

 

3. 

 

Чишћење, утовар, одвожење 

наноса земље, муља и ситног 

камена са jaвних површина 

након временских непогода и 

одвожење материјала на 

депонију удаљену до 5 km. 

Очекивана је количина од 40 

m
2

. 

 

 

   m 3 

 

 

 

 

  40 

    

 

 

 

   4. 

Постављање вертикалне 

саобраћајне 

сигнализације,поцинкованих 

стубова и саобраћајних 

знакова,након оштећења. 

Очекивана количина око 30 

комада. 

 

 

     ком 

 

 

  30 

    

 

 

 

    5. 

Ситни браварски радови за 

поправку физичких оштећења 

насталих на урбаном 

мобилијару.Очекивана вредност 

је 20 часова рада бравара. 

 

 

      час 

 

 

  20 

    

 
6. 

 
УКУПАН ИЗНОС  : 
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1. Рок плаћања: по завршетку појединачних радова, по испостављеној 

исправној фактури у року од 10дана 

 

2. Рок важењапонудеје: дана од дана отварања понуда ( не може бити 

краћи од 60 дана) 

3. Рок за реализацију Уговора годину дана-12 месеци од дана закључењауговора. 

4. Место реализације Уговора: насељено место Општине СремскиКарловци 
 

5. Излазак на терен након хаварије и престанка временских 

непогода:__________( не дуже од 1сата) 

 

 

Нампомена: 

Наручилац је у обрасцу Понуде тражио јединичне цене предметних радова, а 

укупан износ за предметне радове служи наручиоцу за вредновање понуда. 

Уговор са изабраним понуђачем ће се закључити на процењени износ јавне 

набавке. 

 

 
              Датум:                                                                                           Понуђач: 

 

________________________                                                           _______________________ 
 

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  сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ћ епопунити и потписати образац. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Обрасзац број 2 

 

 

 

Ред. 

број 

Санирање оштећења на 

јавним површинама након 

хаварија и 

атмосферскихпадавина 

ОПИС 

РАДОВА 

 
Јединица 

мере 

 
Количина 

 

Једнична 

цена без 

ПДВ 

 

Јединична 

цена са   

ПДВ 

 

Укупна 

цена без 

ПДВ 

 

Укупна 

цена са   

ПДВ 

 

1. 

 

Ручно чишћење атмосферских 

канала са решеткама, са 

одвожењем талога. 

Атмосферски канали са 
решеткама су дужине 3-6 m и 

запремине 0.3-1,2 m 
3

. Има их 
укупно 24, а чисте се oко  пет 
пута годишње. 

 

 
 

 ком       
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2. 

 

Бетонирање коловоза, 

тротоара и прилаза зградама 

након хаварија на водоводним 

и другим инсталацијама, као и 

оштећења коловоза настала 

услед временских непогода 

или на неки други начин. 

Очекивана је површина од 500 

m
2 

, просечне дебљине око 10 

cm. 

 

 

   m 2 

 

 

 

 500 

    

 

3. 

 

Чишћење, утовар, одвожење 

наноса земље, муља и ситног 

камена са jaвних површина 

након временских непогода и 

одвожење материјала на 

депонију удаљену до 5 km. 

Очекивана је количина од 40 

m
2

. 

 

 

   m 3 

 

 

 

 

  40 
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   4. 

Постављање вертикалне 

саобраћајне 

сигнализације,поцинкованих 

стубова и саобраћајних 

знакова,након оштећења. 

Очекивана количина око 30 

комада. 

 

 

     ком 

 

 

  30 

    

 

 

 

    5. 

 

Ситни браварски радови за 

поправку физичких оштећења 

насталих на урбаном 

мобилијару.Очекивана вредност 

је 20 часова рада бравара. 

 

 

      час 

 

 

  20 

    

 

6. 
 

УКУПАН ИЗНОС  : 

    

 

 
 

Нампомена: 
 

Како количину радова није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, стварне 

количине ће бити дефинисане у складу са реалиним потребама наручиоца до вредности 

опредељених средстава у буџету и финансијском плану Општинске управе Општине 

Сремски Карловци за 2020. годину.  

 

 

                              Датум:               Понуђач: 

                      М. П 
             _________________________                                                         ________________________ 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ,може да се определи да образац 

структуре цене потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац структуре цене.
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Ускладусачланом88.став1.Закона,понуђач , доставља 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи утабели: 
 

 
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 којису 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 
 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Образац број 3 
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У складу са чланом26.Закона,   , 

(Назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке радова: САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊАНА ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА  НАКОН  ХАВАРИЈА  И  АТМОСФЕРСКИХ  ПАДАВИНА, Број ЈН 

ОП 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 поступкујавне 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. 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Образац број 4 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - чл. 75. 

Образац бр.5 

 
 

На основу члана 77. Став 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 радова: 

САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊАНА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НАКОН ХАВАРИЈА И 

АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНАБрој ЈН ОП 

1.3.2 .испуњава све услове из чл. 75.ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном   

документацијом за предметну јавну набавку, ито: 

 

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 кривичнихдела 

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 седиштена 

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

 

Место:  Понуђач: 
 

 

Датум:  М.П.   
 

 

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

одстране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који  начин сваки понуђач 

из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН, а да додатне услове испуњавајузаједно. 



 

 

31 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - чл. 75. ЗЈН 

Образац бр. 5.1 
 

 

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 радова: САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА НАКОН ХАВАРИЈА И АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНАБрој ЈНОП 

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 закривична 

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 

складусапрописимаРепубликеСрбије(илистранедржавекадаимаседиште 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. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75 СТ. 2. ЗАКОНА 

Образац бр. 6 
 

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

следећу 

 

 

 
 

ИЗЈАВУ 

Понуђач у поступку јавне набавке радова: САНИРАЊЕ 

ОШТЕЋЕЊА НАЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НАКОН ХАВАРИЈАИ 

АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА Број ЈН ОП 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.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75 СТ. 2 ЗАКОНА 

Образац бр. 6. 
 

 
 

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

следећу 

 

 

 
 

ИЗЈАВУ 
 

 

Подизвођач  у поступку јавне набавке радова: 

САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НАКОН ХАВАРИЈА И 

АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНАБрој ЈН ОП 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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Модел Уговора ПОНУЂАЧ мора да: 

- попуни, 

- печатом овери и потпише сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе 

моделауговора, 

Уколико понуду подноси група понуђача, свака страна модела уговора мора 

бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица - носиоца посла. 

 

VII МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НАКОН ХАВАРИЈА И 

                        АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА 

                                 Број ЈН ОП 1.3.2. 

 

Закључен између: 

 

1.Наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА Општине Сремски Карловци, са седиштем у 

Сремским Карловцима, улица Трг Бранка Радичевића бр1, ПИБ: 102828498, Матични број: 

08139199, број рачуна: 840-151640-41, назив банке: Управа за трезор, Телефон: 021 685- 

3000, коју заступа Стеван Стевић, Начелник Општинске управе, (у даљем тексту: 

Наручилац) 

и 
 

2.  из  , 

улица , као најуспешнији понуђач(у даљем тексту:Извођач радова), кога 

заступа  , МБР: , ПИБ: , број рачуна 

 код банке са другестране. 

 

Остали учесници у заједничкој понуди: 

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање) 

1.  

2.  

3.  
 

Подизвођачи: 

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, лице овлашћено за заступање) 

1.  

2.  

3.  

(У случају подношења заједничке понуде, односно понуде саучешћем подизвођача, у 

уговору ће бити наведени сви понуђачи изгрупе понуђача, односно свиподизвођачи) 

 
 

Заједнички назив за учеснике у овом послу је: Уговорне стране. 

Уговорне стране су се сагласиле о следећем: 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је извођење радова на САНИРАЊЕ ОШТЕЋЕЊА НА ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА НАКОН ХАВАРИЈА И АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА Број ЈН ОП 
1.3.2  у  свему  према   прихваћеној   Понуди Извођачарадова број ___од___ . године, а 

која чини саставни део овог Уговора. 
 

ПОДИЗВОЂАЧ 

Члaн 2. 

 

Извођач ће преко Подизвођaчa извршити део предметних радова: 

 , a који износи укупно 

 динaрa безПДВ,тј. % од укупне вредности овог Уговорa 

безПДВ. 

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, као и 

за радове извршене од стране Подизвођача, као да их је сам извршио. 

 
(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета без ангажовања подизвођача). 

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 

Члан 3. 

 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.* 

(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета самостално). 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Члан 4. 

Извођач радова је дужан да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у 

складу са прихваћеном Понудоми овим Уговором,важећим законима и прописима, 

техничким нормативима и стандардима који важе за ову врсту радова уз поштовање правила 

струке. 

 

Члан 5. 

Извођач радова је дужан да: 

1. обезбеди потребну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему као и све друге 

активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овогУговора; 

2. организује радове на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење 

несметаног саобраћаја, заштита околине за све време извођењарадова; 

3. да се придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности нараду; 

4. отклони сву штету коју учини за време извођењарадова; 
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5. по напуштању места радова уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене 

градилишнеинсталације; 

6. у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 

гарантномроку; 

7. Излазак на терен по писаном позиву овлашћеног лица наручиоца, након хаварије и 

престанка временскихнепогода: _(не дуже од 1сата) 

Да су радови и услуге изведени констатује се записником. 

 
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 

Члан 5. 

 

Набавка предметних радова из члана 1. овог уговора вршиће се максимално до износа од 

1.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ, односно 1.200.000,00 са урачунатим ПДВ.  

 Укупан збир јединичних цена за  предметне радове одређен је понудом Извођача из члана 1. 

овог уговора и износи _________ динара без пореза на додату вредност, односно ___________ 

динара са урачунатим порезом на додату вредност. Како количину радова није могуће прецизно 

утврдити на годишњем нивоу, стварне количине ће бити дефинисане у складу са реалиним 

потребама наручиоца до вредности опредељених средстава у буџету и финансијском плану 

Општинске управе Општине Сремски Карловци за 2020. годину.  

Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена 

елемената на основу којих су одређене. 

Наручилац задржава право да уколико за тим не буде постојала потреба не реализује у 

потпуности максималн уговорену вредност из става 1. овог члана. 

Извођач радова у свако доба може фактурисати предметне радове по ценама нижим од 

уговорених без потребне сагласности Наручиоца. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 6. 

 

Наручилац ће уговорену цену радова из члана 5. овог Уговора исплаћивати сукцесивно по 

завршетку појединачних радова и по испостављеној исправној фактури у року од 10 дана на 

текући рачун Извођача радова број____________код___________банке. 

 Све oбавезе из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години (2021.години) 

биће реализована највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој 

буџетској години. 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 7. 

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у року од 12 

месеци од дана закључења уговора. 

 
Члан 8. 
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Извођач радова је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које 

онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова и о 

настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено. 

Извођач радова је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су 

радови обустављени. 

ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 9. 

Гарантни рок за изведене радове који су предмет овог Уговора износи 1 годину за 

бетониране површине. 

Члан 10. 

 
Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова и уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 

оштећења проузрокована овим недостацима. 

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач радова не сноси 

одговорност. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

 
Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог Уговора, 

решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, спор ће се решити пред стварно и месно 

надлежним Судом према седиштуНаручиоца. 

За све што није предвиђено овим Уговором,уговорне стране су сагласне да ће се применити 

одговарајуће одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, Закона о 

облигационим односима, као и важећи законси прописи који су у вези са предметом јавне 

набавке. 

Члан 12. 

 
Овај Уговор закључен је 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:    

 

        _________________________                                    ___________________________   

                


