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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању јавне набавке у отвореном 
поступку број 121/2020 од 13.05.2020. и Решења о образовању комисије за јавну набавку у 
отвореном поступку  број 121-1/2020 од 13.05.2020, припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 за отворени поступак јавне набавке 
“Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи Врдник“ 

 
 ЈН бр. 121/2020 

 
 
Конкурсна документација садржи: 

 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I 
Општи подаци о јавној набавци 
 

3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
 

4 

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

8 

IV Критеријуми за доделу уговора 13 

V Обрасци који чине саставни део понуде 14 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 42 

 
 
 
 

Укупан број страна: 54 
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 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
 

 
1. Предмет јавне набавке  
 
Предмет јавне набавке бр.121/2020 су радови – Изградња пешачко-бициклистичке стазе у 
Бањи Врдник, шифра из ОРН:  
 

• 45233000 - Грађевински радови, изградња темеља и изградња површинског слоја 
аутопутева и путева 

• 45233161 - Радови на изградњи пешачких стаза 
  

 
2. Партије 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

ПРЕДМЕР РАДОВА 

 I  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ У ЗОНИ ГРАДИЛИШТА 

Поз О П И С 
Јед. 

мере 
Кол. 

1  

Организација и припрема градилишта за изградњу, израда 

градилишне ограде. Чишћење растиња, припрема места за 

привремену депонију. 

Обрачун паушално. 

паушал 1.00 

2  

Геодетско обележавање, праћење контроле радова у висинском и 

положајном смислу. 

Квадратуром је обухваћена укупна површина новопројектованог 

трга и пешачко-бициклистичке стазе. 

Обрачун паушално.  

паушал 1.00 

II  ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ И РУШЕЊА 

Поз О П И С 
Јед. 

мере 
Кол. 

1 

Машинско сечење грана на месту предвиђеном за будућу пешачко-

бициклистичку стазу са  ручним утоваром и одвозом на депонију  

депонију  коју одреди Надзорни орган до 30 км удаљености. 

Обрачун по m. 

m 413.90 

III  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

Поз О П И С 
Јед. 

мере 
Кол. 

1 

Машински ископ земље IV категорије до дубине од 50cm за израду 
новопројектоване пешачко-бициклистичке стазе, са утоваром и 
одвозом на депонију до 30 км. 
Обрачун по m3. 

m3 495.00 

2 

Припрема, довоз и уградња рефулисаног (влажног) песка фракције 

"1", дебљине 20cm, као подлоге за насипање камена гранулације 0-

31 за постављање бехатон плоча на пешачко-бициклистичкој 

стази.                                                                            Обрачун по m3. 

m3 178.81 

3 

Припрема, довоз и изградња доњег носећег слоја од дробљеног 

каменог агрегата гранулације 0-31.5mm у дебљини 30cm, као 

подлоге за постављање бехатон плоча на пешачко-бициклистичкој 

стази. Ценом је обухваћено машинско и ручно разастирање, 

планирање и ваљање материјала уз посебно квашење. Уграђени 

материјал у носивом слоју се вибрационим ваљком или вибро 

плочом у слојевима до потребног модула збијености од Мs 25 МП, 

што је гаранција за чврсту подлогу. За одвођење површинске воде 

потебно је предвидети падове према пројектној документацији.                                                          

Обрачун по m3. 

m3 290.49 
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4 

Припрема, довоз и изградња дробљеног каменог агрегата или 

туцаника гранулације 4-8mm у дебљини 3-5 cm, као равнајућег 

слоја за постављање бехатон плоча на пешако-бициклистичкој 

стази. Ценом је обухваћено ручно разастирање, планирање и 

ваљање материјала уз посебно квашење. За одвођење површинске 

воде потебно је предвидети падове према пројектној 

документацији. 

Обрачун по m². 

m2 842.00 

5 

Припрема, довоз и насипање тампона шљунка испод рампе на крају 

новопројектоване пешачко-бициклистичке стазе, у дебљини од 

10cm.                                                                         Обрачун по m3. 

m3 5.98 

6 

Припрема, довоз и насипање тампона шљунка за бетонске темеље 

испод светиљки поред новопројектоване пешачко-бициклистичке 

стазе,  у дебљини од 10cm. 

Обрачун по m3. 

m3 0.47 

IV  БЕТОНСКИ РАДОВИ 

Поз О П И С 
Јед. 

мере 
Кол. 

 

Сви бетонски и армирано-бетонски радови морају се извести у свему према важећим 
ПБАБ прописима, нацртима, детаљима и статичком прорачуну, солидно и стручно са 
квалификованом радном снагом и под стручним надзором. Нарочито обратити пажњу да 
се елементи израде у потребним димензијама и висински уклопе према пројекту. 

1 

Израда армирано бетонске рампе на крају новопројектоване 

пешачко-бициклистиче стазе, димензија 1495x400x15cm. Бетон 

уградити и неговати по прописима. У цену улази арматура и сав 

потребан материјал. 

Обрачун по m³. 

m3 9.87 

2 

Израда армирано бетонских темељних стопа за светиљке уз 

новопројектовану пешачко-бициклистичку стазу, димензија 

50x50x80cm. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену 

улази арматура и сав потребан материјал.                                                                                  

Обрачун по m³. 

m3 3.74 

V РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРТЕРА 

Поз О П И С 
Јед. 

мере 
Кол. 

1 

Набавка и уградња бетонских, вибропресованих ивичњака, 

димензија 8/20/75cm, који се постављају око пешачко-

бициклистичке стазе. Ценом је обухваћена набавка, транспорт и 

уградња ивичњака. Спојнице фуговати и благо увући у односу на 

ивичњак. Оборени ивичњак уградити између асфалтираних 

колских саобраћајница и пешачких зона. 

Обрачун по m. 

m 828.00 

2 

Набавка и уградња двослојних бетонских елемената 40x40x8cm, 

боје антрацит за поплочавање пешачко-бициклистичке стазе, 

типа La Linia антрацит произвођача “SEMMELROCK” или 

одговарајуће у свему према графичкој документацији и шеми 

поплочавања датој у пројектној документацији. 

m2 332.00 
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Горњи хабајући слој треба да је од природног гранитног зрна црне 

боје која гарантује дуготрајност боје. Производ треба да је са 

повећаним уносом хидрофоба који гарантује максимално 

спречавање прљавштине и задржавање влаге. Бетонски елементи 

треба да испуњавају услове на чврстоћу, савијање, отпорност на 

посипање соли, хабање, упијање воде према норми EN1338 или 

EN1339 у складу са SRPS1339 у свему према графичкој 

документацији и шеми поплочавања. 

Плоче морају да имају индекс соларне рефлексије средње 

вредности SRI (%) минимум 72. 

Плоче се постављају на изравнавајући слој од дробљеног каменог 

материјала 4-8mm, дебљине д=4cm у збијеном стању. Постављене 

бетонске плоче се сабијају - изравнавају вибрационим плочама са 

гумом, а спојнице између њих се запуњавају чистим кварцним  

песком. 

Обрачун по m².                      

3 

Набавка и уградња двослојних бетонских елемената комбиновани 

у 4 формата типа CASTELO ANTICO неотучен, произвођача 

“SEMMELROCK”  или одговарајуће у свему према графичкој 

документацији и шеми поплочавања. Димензије су 

25x18,7x6,18,7x12,5x6,12,5x12,5x6,6,2x12,5x6; боја: лава-сива 

природно прошарана у бојама природног камена. Горњи хабајући 

слој је неправилних оштрих ивица, а доњи носећи слој равне ивице 

са дистанцерима за оптималну ширину фуге. Боја треба да је у слоју 

3-5 mm, да не бледи приликом хабања. Производ треба да 

задовољава услове на чврстоћу, савијање, отпорност на со, упијање 

воде према норми EN1338 или EN1339 у складу са SRPS1339. Плоче 

се постављају на слој дробљеног камена 4-8mm, у слоју 3-5 cm. 

Постављене плоче се сабијају-изравњавају вибрационим плочама 

са гумом, а спојнице се попуњавају кварцним песком.                                                                                                 

Обрачун по m². 

m2 497.00 

4 

Набавка и засипање фугни чистим кварцним песком 0,3-1,2 mm и 

набијање плоча са вибро плочом са гумом на пешачко-

бициклистичкој стази.                                                                  

Обрачун по m².                                               

m2 842.00 

VI РАЗНИ РАДОВИ 

Поз О П И С 
Јед. 

мере 
Кол. 

1 

Завршно чишћење: уклањање шута и остатка материјала, чишћење 

свих површина, мобилијара и друго непосредно пред технички 

пријем објеката.                                                                          

Oбрачун паушално. 

паушал 1.00 

 

Рок извођења радова:  не може бити дужи од 15 дана  од дана увођења у посао. 

Гарантни рокови: 

Гарантни рок за изведене радове је минимум 5 година рачунајући од дана примопредаје радова.  
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За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана 

извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

 

ДОКАЗИ О КВАЛИТЕТУ ПОНУЂЕНИХ МАТЕРИЈАЛА: 

Понуђачи су дужни да као саставни, обавезни део своје понуде доставе доказе о квалитету 

понуђених материјала, а како би Наручилац у фази стручне оцене понуда могао да утврди да ли 

понуђени материјали испуњавају техничке захтеве наведене у конкурсној документацији. 

Понуђачи су дужни да доставе следеће: 

1. За позицију број 1, део V потребно је да доставе изјаву или потврду произвођача 
бетонских, вибропресованих ивичњака на основу које се на неспоран начин може 
утврдити да испуњавају захтеве у погледу димензија  

2. За позицију број 2, део V потребно је да доставе изјаву или потврду произвођача 
двослојних бетонских елемената на основу које се на неспоран начин може утврдити да 
испуњавају захтеве у погледу димензија и услове на чврстоћу савијање, отпорност на со, 
упијање воде према норми EN1338 или EN1339 у складу са SRPS1339 

3. За позицију број 2, део V потребно је да се достави лабораторијски извештај о стручном 
налазу  о мерењу, обради и анализи индекса соларне рефлексије (SRI) издат од стране 
референтне установе или лабораторије.  

4. За позицију број 3, део V потребно је да доставе изјаву или потврду произвођача 
двослојних бетонских елемената и то за сва 4 комбинована формата на основу које се на 
неспоран начин може утврдити да испуњавају захтеве у погледу димензија и услове на 
чврстоћу савијање, отпорност на со, упијање воде према норми EN1338 или EN1339 у 
складу са SRPS1339. 

 
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА: 
Пре достављања понуде, а ради сагледавања обима посла, понуђачи су обавезни да о свом 
трошку изврше обилазак локације у присуству представника инвеститора (наручиоца).  
Наручилац ће организовати обилазак локације, али само уз претходну пријаву на меморандуму 
понуђача и најаву дан раније. Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради 
подношења понуде што ће се евидентирати од стране наручиоца на Обрасцу понуде о обиласку 
локације. У случају недостављања Обрасца понуде о обиласку локације у саставу понуде 
потенцијалног понуђача, овереног и потписаног од стране наручиоца, иста ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и да стекне 
комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој 
ће се радови и изводити.  
Контакт лице за пријаву и најаву обиласка локације и увид у документацију je Драган 
Драгичевић, mail: tur.orgirig@mts.rs. 
 
За све време трајања радова наручилац ће обезбедити стручни надзор, односно именовати 
надзорни орган који ће се старати о поштовању квалитета и квантитета извршених радова. Пре 
почетка радова извођач именује одговорног извођача радова са одговарајућом лиценцом. 
Грађевинска књига и грађевински дневник ће се водити редовно на основу законских прописа. 
Остали услови и начин спровођења уговорених радова дати су у моделу уговора предметне 
конкурсне документације и предмера радова који је саставни део понуде.  
 

 

 

mailto:tur.orgirig@mts.rs
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и 
то: 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра 

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) ЗЈН); 
 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 
односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело 
преваре. Напомена: Уколико уверење Основног 
суда не обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда, потребно је поред уверења 
Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ 
СУДА на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде и 
кривично дело примања мита; 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 уверењенадлежне 
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 
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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 каочлан 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). 
Докази не могу бити старији од два месеца 
пре отварања понуда. 

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) ЗЈН); 
 

Уверење Пореске управе Министарства 
финансија 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 надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца 
пре отварања понуда. 

4. 

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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

Потписан о оверен Oбразац Изјаве понуђача о 
поштовању важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања 
делатности. Изјава мора да буде потписана од 
стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 
понуду подноси група понуђача, сваки члан 
групе мора посебно потписати наведену Изјаву 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

Р. 
бр. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
1) Копије сертификата одговарајућих 

стандарда, важећих на дан отварања понуда. 
 

 

 

 

 

 

2)  

2.1. Попуњен, потписан и оверен образац 

Списак  стручних референци (Дат је у КД)     и 

2.2. Потврде инвеститора/наручиоца о 

изведеним радовима попуњене, потписане и 

оверене печатом референтних наручилаца – 

купаца (инвеститора)   (Дат је у КД) 

2.3 За сваку референцу потребно је доставити и 

копију уговора и окончане ситуације  

 

3) Потврда произвођача понуђених бехатон 

плоча, односно бетонских елемената и 

ивичњака (произвођач бехатон плоча, односно 

бетонских елемената и ивичњака понуђених за 

позиције 1, 2 и  3 део V у предмеру радова) да је 

понуђач овлашћен за испоруку и уградњу 

предметних плоча, односно бетонских 

елемената и ивичњака. 

 

 1) Да понуђач има имплементиране 
стандарe квалитета, и то: 

- ISO 9001 или одговарајући за област 
грађевинских радова нискоградње; 

- ISO 14001 или одговарајући за 
област грађевинских радова 
нискоградње; 

- ISO 45001 или одговарајући за област 
грађевинских радова нискоградње. 

 
2) Да понуђач има минимум 3 референце 
реализоване у претходне 3 године (2017., 
2018. и 2019. година) које се односе на 
извођење радова - испорука и уградња 
бехатон плоча за пешачко-бициклистиче 
стазе или пешачке стазе или 
бициклистичке стазе, при чему минимум 
1 референца мора да се односи на 
извођење тражених радова (испорука и 
уградња бехатон плоча за пешачко-
бициклистиче стазе или пешачке стазе 
или бициклистичке стазе) која обухвата 
површину од минимум 1.600 m2. 
 
3) Понуђач мора да буде овлашћен за 
испоруку и уградњу од стране 
произвођача понуђених бехатон плоча, 
односно бетонских елемената и 
ивичњака (произвођач бехатон плоча, 
односно бетонских елемената и 
ивичњака понуђених за позиције 1, 2 и  3 
део V у предмеру радова). 
Напомена: уколико је понуђач та  
различите позиције понудио материјале 
различитих произвођача, мора да буде 
овлашћен од стране сваког 
произвођача).  

2. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
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Да је понуђач у претходној обрачунској 
години (2019) имао укупни пословни 
приход од минимум 20.000.000,00 
динара без ПДВ-а. 

Извештај о бонитету за јавне набавке који 
издаје Агенција за привредни регистар, а која 
садржи захтеване податке за 2019. годину или 
оверен биланс стања и успеха за 2019. годину. 

3. ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ  
За све ставке тражене техничким капацитетом 
потребно је доставити извод из пописне листе 
основних средстава, обележена на местима где 
су наведена средства пописана, оверена и 
потписана од стране овлашћеног лица 
закључно са 31.12.2019 или рачун о куповини 
захтеваног средства техничког капацитета у 
2020, односно уговор о закупу или лизингу. 
За возила (камионе) потребно је доставити и 
копију саобраћајне дозволе и извод из читача 
исте. 
 

 

Да понуђач има у власништву, закупу или 
лизингу и у исправном стању следеће: 
1) Камион кипер са краном – 1 комад. 
2) Камион носивости минимум 1,5 t - 1 
комад 
3) Камион кипер носивости минимум 1,5t 
- 1 комад 
4) ровокопач - 1 комад 
5) агрегат снаге 24 Kw - 1 комад 
6) ваљак - 1 комад 
7) вибро жаба - 2 комада 
8) машина за сечења бетона или асфалта 
- 2 комада 
9) багер  
10) Bob Cat машина за пренос материјала 
- 1 комад  

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ За сва лица тражена кладровским капацитетом 

потребно је доставити копију уговора о раду 

или уговора о радном ангажовању (уговор о 

делу или уговор одопунском раду или уговор о 

привремено повременим пословима). 

За лиценцираног инжењера потребно је 

доставити и копију тражене лиценца издате од 

стране ИКС или Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре 

 

Понуђач мора имати у радном односу или 
радно ангажована (по основу уговора о 
делу или уговора о допунском раду или 
уговора о привремено повременим 
пословима) следећа лица :  
- минимум 10 грађевинских радника; 
- минимум 1 дипломираног инжењера 
који поседује лиценцу ИКС  број 410 или 
411, oдносно Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре ГИ 04-04.1 или ГИ 04-
04.1  

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора 
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о 
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 
доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН. 
Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 
мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
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. 
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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. 
 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, 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. Изабрани понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана 
пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију 
доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том 
приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, 
понуда ће се одбити као неприхватљива. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене и 
потписане обрасце из Конкурсне документације.  
 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише и 
достави. 
 
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац и то: 

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе 
на подизвођаче могу бити потписани од стране овлашћеног лицапонуђача или од стране 
овлашћеног лица подизвођача. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу 
бити потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана 
групе понуђача. 

 
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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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
1.Критеријум за доделу уговора 
Избор најповољније понуде и додела уговора  ће се извршити 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 истом понуђеном ценом  
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније 
понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђача који је понудио краћи 
рок завршетка радова. 
 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 
жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће 
се одржати извлачење путем жреба. Одсуство представника понуђача не одлаже поступак 
жребања. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену 
и исти рок за извођење радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који 
не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.  
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 

1)  Образац понуде (Образац 1); 

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

75. став 2. (Образац 2); 

3)  Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Модел уговора (Образац 5). 

6)  Потврда о обиласку локација (Образац 6) 

7)  Образац структуре цене (Образац 7) 

8)  Образац потврде референце (Образац 8) 

9) Образац референтна листа (Образац 9) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку: Изградња пешачко-бициклистичке 
стазе у Бањи Врдник, ЈН број: 121/2020. 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, 
а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке бр. 121/2020  17/54 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

“Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи Врдник“, ЈН.бр. 121/2020. 

Укупна цена без ПДВ-а  
 

 

Напомена: Изабрани понуђач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом 10. 

став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност „Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004 - испр, 

61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 

5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. 

изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн.). 

За промет добара и услуга из области грађевинарства који обвезник ПДВ врши другом обвезнику ПДВ, 

односно лицу из члана 9. став 1. Закона о порезу на додату вредност, обавезу обрачунавања и плаћања 

ПДВ има прималац предметног добра, односно услуге, као порески дужник из члана 10. став 2. тачка 3) 

Закона, независно од тога да ли порески дужник из члана 10. став 2) тачка 3) Закона има својство 

инвеститора или другог наручиоца посла и независно од тога да ли обвезник ПДВ који врши тај промет 

има својство извођача радова, произвођача или другог извршиоца посла. У свим случајевима када 

обвезник ПДВ врши опорезиви промет добара и услуга из области грађевинарства другом обвезнику 

ПДВ, односно лицу из члана 9. став 1. Закона (у оквиру изградње, реконструкције, адаптације, санације, 

поправке објеката и др.) порески дужник за тај промет јесте прималац тих добара, односно услуга. У 

том смислу када извођач издаје рачун наручиоцу у истом не исказује ПДВ. 

 

Рок и начин плаћања 

 

Вирмански, авансно 50% укупне цене без ПДВ,  

након предаје средства обезбеђења за повраћај 
аванса и средства обезбеђења за добро 

извршење посла и то у року од 20 дана од дана 

пријема исправно сачињеног предрачуна, а 

остатак по испостављеној овереној окончаној 

ситуацији, уз важеће финансијске гаранције, у 

року од 45 дана од дана пријема оверене 

ситуације и исправно сачињеног рачуна. 

Рок важења понуде 
____________ дана од дана отварања понуда 

( не краћи од 60 дана од дана отварања понуда ) 

Рок извођења радова 
 
____________  дана  од дана увођења у посао. 

Гарантни рок  

(не краћи од 5 година) 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ 
године рачунајући од дана примопредаје 
радова. За уграђене материјале важи гарантни 
рок у складу са условима произвођача, који 
тече од дана извршене примопредаје радова 
Наручиоцу. 

ПОНУЂЕНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОЗИЦИЈУ 1., 2. И 3 део V ИЗ ПРЕДМЕРА РАДОВА: 

ПОЗ 1 - бетонски, вибропресовани 

ивичњаЦИ, димензија 8/20/75cm 

 

__________________________________________________________
________________________________________________________ 

(навести назив произвођача материјала, ти, врста и 

понуђене димензије) 
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ПОЗ 2  -двослојни бетонски 

елементи  

 

__________________________________________________________
________________________________________________________ 

(навести назив произвођача материјала, ти, врста и 

понуђене димензије) 

ПОЗ 3 - двослојни бетонски 

елемент и то сва 4 комбинована 

формата 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________ 

(навести назив произвођача материјала, ти, врста и 

понуђене димензије) 

 
Датум                             Понуђач 

                  М. П.  
               _____________________________                              __________________________ 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни 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 ће попунити и потписати образац понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 
 
 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу као заступник Понуђача дајем 
следећу 

 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
 

Понуђач__________________________________________________________ из ___________________________________ Адреса: 
______________________, МБ: _________________,ПИБ: ____________________ 
Овлашћенолице:_______________________________________________,Број 
рачуна:____________________________Телефон/факс:______________,Особа за 
контакт:____________________________________________________ Имејл:______________________________________________, 

 
У отвореном поступку јавне набавке број: 121/2020. чији је предмет јавна набавка радова 
– “Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи Врдник“, је поштовао обавезе које 
произилазе 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. 
 
 
 

 
    Место и датум    Овлашћено лице понуђача 
 М.П. 
_________________    ________________________ 
 
 
 
Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача.  
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора посебно потписати наведену 
Изјаву. 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке 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 4) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке – “Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи Врдник“, ЈН. бр. 121/2020, 
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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

- Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи Врдник 
- 

 Закључен   између: 
 

1. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ИРИГ –, ул. Рибарски трг 16, Ириг, Матични 
број: 08654913, ПИБ: 101384119, (у даљем тексту: Наручилац) коју заступа директор 
Туристичке организације општине Ириг  Драган Драгичевић и  
 

2. _____________________________________, ____________________________________________________________________ 
из ___________________________________________________________ ул. ____________________________ бр. ____, 
ПИБ _______________________, матични број __________________, рачун бр. _______________________ 
отворен код пословне банке __________________________________________________________________;  
(у даљем тексту: Извођач), које заступа директор ___________________________ 

 
 

ПРЕАМБУЛА 
. 

• Од стране наручиоца донета је Одлука о спровођењу поступка јавне набавке радова број 
121/2020 од  13.05.2020. године ; 

• Наручилац  је  у отвореном поступку јавне набавке број 121/2020 донео одлуку о додели 
уговора број ___________ од _______ 2020. године, и изабрао Извођача радова као најповољнијег 
понуђача за извођење радова - Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи Врдник. 
. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
     Члан 1. 
 

 Предмет Уговора је Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи Врдник. 
Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у свему према  

Понуди број  ______  од _____2020. године, која је саставни део овог уговора. 
 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 

     Члан 2. 

 Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи укупно 

_____________________ динара без ПДВ, односно ____________________ динара са ПДВ, а добијена је на 

основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број ____________ од _____._____.2020. године. 

  Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и 
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши  на следећи начин: 

- Авансно и то 50% од укупне цене без ПДВ након предаје средства обезбеђења за 
повраћај аванса и средства обезебеђења за добро извршење посла и то у року од 
20 дана од дана пријема исправно сачињеног предрачуна. 

- Плаћање преосталог износа уговорене цене извршиће се по испостављеној 
овереној окончаној ситуацији, уз важеће финансијске гаранције, у року од 45 дана 
од дана пријема оверене ситуације и исправно сачињеног рачуна.  

Окончана ситуација испоставља се Наручиоцу у шест примерака и мора бити оверена од 

стране надзорног органа пре доставе Наручиоцу. 

Плаћање ће се вршити искључиво на рачун _______________________ рачун бр. 

_________________________ отворен код пословне банке _____________________. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 

неспорни део ситуације.  

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске 

књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију 

Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног 

обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права 

на приговор.   

Извођач је дужан да приликом издавања предрачуна и рачуна поступи у складу са чланом 

10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност „Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004 - 

испр, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 

142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 

- усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018 и 4/2019 - усклађени дин. 

изн.). 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 4. 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 

________________________________ дана, рачунајући од дана увођења у посао.  

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца,  Извођача и 

стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а 

сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова : 

- да је Наручилац  обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту и обезбедио сву 
потребну документацију од стране надлежних органа;  

- да је Извођач Наручиоцу  доставио банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и 
банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 
 Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.  
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Члан 5. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

− у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача; 
− у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
− у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 

 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, 

уз сагласност Наручиоца  и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу  у року од два дана од 

сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за 

завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе 

постигну писани споразум. 

Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на продужење уговореног рока, 

изведе вишак радова до 10 % од уговорених количина. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 

извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што 
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.  

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног 
рока због околности које су настале у време доцње. 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 6. 

Извођач је дужан да преда Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, а 
најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора као средство обезбеђења за повраћај 
авансног плаћања, оригиналну, безусловну, неопозиву и наплативу по првом позиву банкарску 
гаранцију број __________________(уписује Наручилац приликом закључења уговора) од ______________ 
године издату од стране ___________________ банке на износ уговореног аванса са роком важности 
који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора. 

Извођач је дужан да преда Наручиоцу у депозит, у тренутку закључења уговора, а 
најкасније у року од 10 дана од дана закључења уговора банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, која ће бити са клаузулама непозива, безусловна и на први позив наплатива, без права 
приговора у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а, односно у износу од 
______________________________ (навести износ и валуту), и роком важности 10 дана дужим од истека 
рока завршетка радова.  

Наручилац ће наплатити средства обезбеђења из става 1. и става 2. овог члана уколико 
Извођач не испуњава своје обавезе на начин и/или у роковима утврђеним уговором, уколико 
неосновано раскине уговор и/или у другим случајевима прецизираним Уговором. 

Извођач се обавезује да даном примопредаје радова Наручиоцу преда меницу за 
отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком 
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важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без 
права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане 
ситуације.   

 
Меницу за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико 

Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева 
Наручиоца и не отклони их у року и у складу са његовим писаним захтевом.  

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 

 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, 
дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1%  од укупно уговорене вредности за сваки дан 
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно 
уговорених радова. 

Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног 

пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији или наплатом 

депонованог средства обезбеђења. 

Ако је Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео 

штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред 

уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете 

Наручилац  мора да докаже. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
 

Члан 8. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 

прописима, техничким прописима и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове 

преда Наручиоцу .  

Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди 

радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске 

и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су 

предмет овог уговора. 

Извођач се обавезује: 

▪ да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту 
врсту посла и у  уговореном року; 

▪ да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореном 
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова, 

▪ да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права 
на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену 
динамику, 

▪ да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично,  тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности 
према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне 
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средине, и радно правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје 
радова Наручиоцу, 

▪ да се строго придржава прописа заштите на раду; 
▪ да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова, 
▪ да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике 

Србије, који регулишу ову област; 
▪ да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, 
изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 
уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када 
је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

▪ да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 
спреман за њихов пријем; 

▪ да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 
неправилности и недостатци; 

▪ да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, 
с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове, Извођач мора 
приступити у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца. 

 

Члан 9. 

Извођач је у обавези да у року од једног дана од дана закључења Уговора достави детаљан 
динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање 
градилишта и последња: отклањање недостатака, у четири примерка, по два за Наручиоца и 
стручни надзор. 

Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план 
ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног 
материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације градилишта. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 10.  

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, наручилац има обавезу да: 

- Да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. овог уговора. 
- Да присуствује увођењу Извођача у посао; 
- Да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним 

надзором и извођачем; 
- Да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим испостављеним 

ситуацијама; 
- Да по завршетку радова прими наведене радове; 
- Да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача. 

 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 11. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана примопредаје 
радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 
од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 
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Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог 
уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и 
упутства за руковање. 

Члан 12. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца отклони о 
свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених 
материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења 
проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по 
пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да  активира меницу за 
отклањање грешака у гарантном року. 

Уколико меница за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности 
трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Наручилац има право 
да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 13. 

 За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и 
атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 
пројектном документацијом. 

 Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима 
и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз 
овлашћене организације за контролу квалитета.  

 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и 
контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету. 

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
Наручилац има право да траже да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново 
изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у 
одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача, искључиво на 
трошак Извођача по овом уговору. 
 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Члан 14. 

 Извођач ће део радова који су предмет овог уговора, a који не може бити већи од 50 % 
укупне вредности уговора, извршити преко подизвођача _______________________, Ул. 
____________________________ бр. ____, ПИБ _______________________, матични број __________________, у свему у 
складу са понудом број ___________ од ______________.  

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 
радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 
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Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету.  

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 
наручиоца. 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 

Члан 15. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и  
Наручиоца у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења 
обим уговорених радова и изводи вишкове радова.   

Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси 
Наручилац. 

Исплата вишка радова вршиће се по јединичним ценама из усвојене понуде из члана 1. 
овог уговора, на основу измене уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

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

Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену Уговора. 

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 16. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца  а уз сагласност стручног надзора 
извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта 
или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и 
неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне 
документације.  

           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог 
члана, о томе обавесте Наручиоца.  

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 
знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.   

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове на терет 
Наручиоца. 

 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених 
радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да 
је истог  дана обавестио Наручиоца и доставио му писану сагласност стручног надзора о потреби 
за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 
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ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 17. 

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису 
обухваћени, а који се морају извести. 

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и 
нису нужни за испуњење овог уговора. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних 
радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца. 

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог уговора о 
извођењу додатних радова. 

Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извођач стиче 
право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором. 

Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно невежећи. 

Цену извођења додатних радова сноси Наручилац. 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 

Члан 18. 

 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и 
стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног 
надзора и Извођача. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка 
радова. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког 
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним 
атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са 
Законом о планирању и изградњи.  

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац или стручни надзор у току извођења 
или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те 
недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива и ако их не 
отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун 
Извођача.  

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 
изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и 
усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном 
финансијском обрачуну.  
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 19. 

 Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 

 Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим уговорним 
странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи разлог 
за раскид уговора. 

 У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања 
и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са 
приложеним атестима, као и пројекете изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно 
у складу са Законом о планирању и изградњи, док су уговорне стране дужне да сачине записник 
комисије о ставрно изведеним радовима и записник о коначном финансијском обрачуну по 
предметном уговору до дана раскида уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

              Члан 20. 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о 
грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

Члан 21. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Сремској Митровици. 

Члан 22. 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном 
достављања банкарске гаранције из члана 10. Уговора. 

Члан 23. 

 Овај уговор је сачињен у четири једнака примерка, по два за сваку уговорну страну. 

 

НАРУЧИЛАЦ  
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ИРИГ 
 
________________________________ 
Директор  
Драгана Драгичевић 
 

ИЗВОЂАЧ 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________, директор 
 

 

 

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем, и Наручиоци ће, ако понуђач без оправнданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство 

обезбеђења за озбиљност понуде. 
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Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да прихвата  

елементе модела уговора.У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 

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

групе који ће попунит и, потписати модел уговора. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА 
 

За јавну набавку радова – “Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи Врдник“ 
ЈН. број 121/2020 

 
 
ПОТВРЂУЈЕ СЕ  да је _____________________________ из ____________________ 
 

у име понуђача 
 
Назив понуђача: __________________________________________________________ 
 
Адреса понуђача: _________________________________________________________ 
 
Место: __________________________________________________________________ 
 
Контакт особа:____________________________________________________________ 
 
Контакт телефон:_________________________________________________________ 
 
Имејл:___________________________________________________________________ 
 
обишао локацију чије уређење је предмет јавне набвке број 121/2020, у присуству 
представника Наручиоца: _________________________________________________. 
 
 
У Иригу, ______________ дана 2020. године 

 
Потпис овлашћеног представника Наручиоца 

 
 

М.П.                   ____________________________ 
 
 
 
                   Потпис овлашћеног лица Понуђача 
 

М.П.                    ___________________________ 
 
 
 
Напомена:Образац  мора бити потписан од стране представника Наручиоца, односно 
лицазадуженог за обилазак локације. 
Образац потписује овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 
подизвођачима. 
Уколико наступа у групи, образац потписује овлашћено лице носиоца посла групе понуђача 
или овлашћено лице члана групе. 
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(OБРАЗАЦ 7) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 
Прилажемо предмер и предрачун радова, односно образац структуре цене за јавну набавку 
број 121/2020 – “Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи Врдник“ 
, потписан од стране овлашћеног лица. 
 
Напомена: Уколико се у техничкој документацији у означавању добара или радова одређене производње, 
извора или градње наводи одређени робни знак, патент, типили произвођач, Понуђач може понудити и 
другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика. У случају да понуђач нуди одговарајућа добра 
или радове за одређене позиције из предмера и предрачуна у обавези је да достави списак позиција који 
ће садржати све елементе предмера и предрачуна и то: редни број позиције из основног предмера и 
предрачуна, опис понуђеног одговарајућег добра или врста радова, јединицу мере, количину, јединичну и 
укупну цену који се нуди, заједно са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију 
како би Комисија могла извршити оцену. 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА) - 
“Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи Врдник“ на К.П. 1243/1 К.О. Врдник 

I  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ У ЗОНИ ГРАДИЛИШТА 

Поз О П И С 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по јед. 
мере без ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

1  

Организација и припрема 

градилишта за изградњу, 

израда градилишне ограде. 

Чишћење растиња, припрема 

места за привремену депонију. 

Обрачун паушално. 

паушал 1.00 

  

2  

Геодетско обележавање, 

праћење контроле радова у 
висинском и положајном 

смислу. 

Квадратуром је обухваћена 

укупна површина 

новопројектованог трга и 

пешачко-бициклистичке стазе. 

Обрачун паушално.  

паушал 1.00 

  

II  ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ И РУШЕЊА 

Поз О П И С 
Јед. 

мере 
Кол. 

  

1 

Машинско сечење грана на 

месту предвиђеном за будућу 

пешачко-бициклистичку стазу 

са  ручним утоваром и одвозом 

на депонију  депонију  коју 

одреди Надзорни орган до 30 км 

удаљености. 

Обрачун по m. 

m 413.90 
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III  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

Поз О П И С 
Јед. 

мере 
Кол. 

  

1 

Машински ископ земље IV 
категорије до дубине од 50cm за 
израду новопројектоване 
пешачко-бициклистичке стазе, 
са утоваром и одвозом на 
депонију до 30 км. 
Обрачун по m3. 

m3 495.00 

  

2 

Припрема, довоз и уградња 

рефулисаног (влажног) песка 

фракције "1", дебљине 20cm, као 

подлоге за насипање камена 

гранулације 0-31 за постављање 

бехатон плоча на пешачко-

бициклистичкој стази.                                                                            

Обрачун по m3. 

m3 178.81 

  

3 

Припрема, довоз и изградња 

доњег носећег слоја од 

дробљеног каменог агрегата 

гранулације 0-31.5mm у 

дебљини 30cm, као подлоге за 

постављање бехатон плоча на 

пешачко-бициклистичкој стази. 

Ценом је обухваћено машинско 

и ручно разастирање, 

планирање и ваљање 

материјала уз посебно квашење. 

Уграђени материјал у носивом 

слоју се вибрационим ваљком 

или вибро плочом у слојевима 

до потребног модула 

збијености од Мs 25 МП, што је 

гаранција за чврсту подлогу. За 

одвођење површинске воде 

потебно је предвидети падове 

према пројектној 

документацији.                                                          

Обрачун по m3. 

m3 290.49 

  

4 

Припрема, довоз и изградња 

дробљеног каменог агрегата 

или туцаника гранулације 4-

8mm у дебљини 3-5 cm, као 

равнајућег слоја за постављање 

бехатон плоча на пешако-

бициклистичкој стази. Ценом је 

m2 842.00 
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обухваћено ручно разастирање, 

планирање и ваљање 

материјала уз посебно квашење. 

За одвођење површинске воде 

потебно је предвидети падове 

према пројектној 

документацији. 

Обрачун по m². 

5 

Припрема, довоз и насипање 

тампона шљунка испод рампе 

на крају новопројектоване 

пешачко-бициклистичке стазе, 

у дебљини од 10cm.                                                                         

Обрачун по m3. 

m3 5.98 

  

6 

Припрема, довоз и насипање 

тампона шљунка за бетонске 

темеље испод светиљки поред 

новопројектоване пешачко-

бициклистичке стазе,  у 

дебљини од 10cm. 
Обрачун по m3. 

m3 0.47 

  

IV  БЕТОНСКИ РАДОВИ 

Поз О П И С 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по јед. 
мере без ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

 

Сви бетонски и армирано-бетонски радови морају се извести у свему према важећим ПБАБ прописима, 
нацртима, детаљима и статичком прорачуну, солидно и стручно са квалификованом радном снагом и под 
стручним надзором. Нарочито обратити пажњу да се елементи израде у потребним димензијама и 
висински уклопе према пројекту. 

1 

Израда армирано бетонске 

рампе на крају 

новопројектоване пешачко-

бициклистиче стазе, димензија 

1495x400x15cm. Бетон 

уградити и неговати по 

прописима. У цену улази 

арматура и сав потребан 

материјал. 

Обрачун по m³. 

m3 9.87 
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2 

Израда армирано бетонских 

темељних стопа за светиљке уз 

новопројектовану пешачко-

бициклистичку стазу, 

димензија 50x50x80cm. Бетон 

уградити и неговати по 

прописима. У цену улази 

арматура и сав потребан 

материјал.                                                                                  

Обрачун по m³. 

m3 3.74 

  

V РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРТЕРА 

Поз О П И С 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по јед. 
мере без ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

1 

Набавка и уградња бетонских, 

вибропресованих ивичњака, 

димензија 8/20/75cm, који се 

постављају око пешачко-

бициклистичке стазе. Ценом је 

обухваћена набавка, транспорт 

и уградња ивичњака. Спојнице 

фуговати и благо увући у 

односу на ивичњак. Оборени 

ивичњак уградити између 

асфалтираних колских 

саобраћајница и пешачких зона. 

Обрачун по m. 

m 828.00 

  

2 

Набавка и уградња двослојних 

бетонских елемената 

40x40x8cm, боје антрацит за 

поплочавање пешачко-

бициклистичке стазе, типа La 

Linia антрацит произвођача 

“SEMMELROCK” или 

одговарајуће у свему према 

графичкој документацији и 

шеми поплочавања датој у 

пројектној документацији. 

Горњи хабајући слој треба да је 

од природног гранитног зрна 

црне боје која гарантује 

дуготрајност боје. Производ 

треба да је са повећаним уносом 

хидрофоба који гарантује 

максимално спречавање 

прљавштине и задржавање 

m2 332.00 
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влаге. Бетонски елементи треба 

да испуњавају услове на 

чврстоћу, савијање, отпорност 

на посипање соли, хабање, 

упијање воде према норми 

EN1338 или EN1339 у складу са 

SRPS1339 у свему према 

графичкој документацији и 

шеми поплочавања. 

Плоче морају да имају индекс 

соларне рефлексије средње 

вредности SRI (%) минимум 72. 

Плоче се постављају на 

изравнавајући слој од 

дробљеног каменог материјала 

4-8mm, дебљине д=4cm у 

збијеном стању. Постављене 

бетонске плоче се сабијају - 

изравнавају вибрационим 

плочама са гумом, а спојнице 

између њих се запуњавају 

чистим кварцним  песком. 

Обрачун по m².                      

3 

Набавка и уградња двослојних 

бетонских елемената 

комбиновани у 4 формата типа 

CASTELO ANTICO неотучен, 

произвођача “SEMMELROCK”  

или одговарајуће у свему према 

графичкој документацији и 

шеми поплочавања. Димензије 

су 

25x18,7x6,18,7x12,5x6,12,5x12,5

x6,6,2x12,5x6; боја: лава-сива 

природно прошарана у бојама 

природног камена. Горњи 

хабајући слој је неправилних 

оштрих ивица, а доњи носећи 

слој равне ивице са 

дистанцерима за оптималну 

ширину фуге. Боја треба да је у 

слоју 3-5 mm, да не бледи 

приликом хабања. Производ 

треба да задовољава услове на 

чврстоћу, савијање, отпорност 

на со, упијање воде према 

норми EN1338 или EN1339 у 

m2 497.00 
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складу са SRPS1339. Плоче се 

постављају на слој дробљеног 

камена 4-8mm, у слоју 3-5 cm. 

Постављене плоче се сабијају-

изравњавају вибрационим 

плочама са гумом, а спојнице се 

попуњавају кварцним песком.                                                                                                 

Обрачун по m². 

4 

Набавка и засипање фугни 

чистим кварцним песком 0,3-1,2 

mm и набијање плоча са вибро 

плочом са гумом на пешачко-

бициклистичкој стази.                                                                  

Обрачун по m².                                               

m2 842.00 

  

VI РАЗНИ РАДОВИ 

Поз О П И С 
Јед. 

мере 
Кол. 

Цена по јед. 
мере без ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

1 

Завршно чишћење: уклањање 

шута и остатка материјала, 

чишћење свих површина, 

мобилијара и друго непосредно 

пред технички пријем објеката.                                                                          

Oбрачун паушално. 

паушал 1.00 

  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНО 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ У ЗОНИ ГРАДИЛИШТА  

ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ И РУШЕЊЕ  

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

БЕТОНСКИ РАДОВИ  

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРТЕРА  

РАЗНИ РАДОВИ  

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А  

УКУПНО СА ПДВ-ОМ  
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(ОБРАЗАЦ 8) 
 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

 

Референтни наручилац/инвеститор 

____________________________________________________ ____________________________________________________ 

(назив и седиште купца/инвеститора) 

Овим путем потврђује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је 

_____________________________________________________________________________________________________________________

(навести назив и седиште понуђача) по основу уговора  број _______________ од  _____________________ 

године за наше потребе успешно у уговореном року, обиму и квалитету извео/реализовао 

радове - _________________________________________________________________________________ (навести предмер 

референтног уговора) и то укупне површине _________________________________________. 

Потврда се издаје за потребе поступка јавне набавке: Изградња пешачко-бициклистичке стазе у 

Бањи Врдник, ЈН број: 121/2020 и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Датум                                         М.П.              Потпис наручиоца/инвеститора    

            _____________________________  

                                      

 

Напомена: 

 У случају више доказа образац фотокопирати.   
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(ОБРАЗАЦ 9) 
 

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
 

СПИСАК СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Изведених радова - испорука и уградња бехатон плоча за пешачко-бициклистиче стазе или 

пешачке стазе или бициклистичке стазе у претходне три године (2017., 2018. и 2019. година) 

 Референтни 

купац/инвеститор 

Лице за 

контакт и број 

телефона 

Број и датум закључења 

уговора 
Датум реализације 

уговора 

 

1. 

 

 

 

   

 

2. 

 

 

 

   

 

3. 

 

 

 

   

 

4. 

 

 

 

   

 

5. 

 

 

 

   

 

                 Датум                                          М.П.                              Потпис понуђача 

                                                      _____________________________                           

  

Напомена:  

• У случају да понуђач има више реализованих референтних уговора образац 
фотокопирати.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Уколико је 
одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику 
достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране овлашћеног судског 
тумача. 
Сертификати, фабрички атести и остала проспектна документација могу бити на енглеском  и 
хрватском језику 
Поступак се води на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
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: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ИРИГ – 22406 Ириг, 
ул. Рибарски трг 16 или лично на адресу Карађорђева бб 22408 Врдник, са назнаком: 
“Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи Врдник“, ЈН бр. 121/2020 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
12.06.2020 до 09:00 часовa. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи:  

1) Образац понуде (Образац 1); 

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

набавке - чл. 75. став 2. (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Модел уговора (Образац 5). 

6) Образац Потврде о обиласку локација (Образац 6) 

7) Образац структуре цене (предмер и предрачун радова) (Образац 7) 

8) Средства обезбеђења наведена у тачки 11. Упутства о начину сачињавања 

понуде (11.1, 11.2., 11.3) 

9) Доказе из главе III ове конкурсне документације 
10) Доказе о квалитету понуђених материјала и то: 
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1. За позицију број 1, део V потребно је да доставе изјаву или потврду 
произвођача бетонских, вибропресованих ивичњака на основу које се на 
неспоран начин може утврдити да испуњавају захтеве у погледу димензија  
2. За позицију број 2, део V потребно је да доставе изјаву или потврду 
произвођача двослојних бетонских елемената на основу које се на неспоран 
начин може утврдити да испуњавају захтеве у погледу димензија и услове на 
чврстоћу савијање, отпорност на со, упијање воде према норми EN1338 или 
EN1339 у складу са SRPS1339 
3. За позицију број 2, део V потребно је да се достави лабораторијски извештај 
о стручном налазу  о мерењу, обради и анализи индекса соларне рефлексије 
(SRI) издат од стране референтне установе или лабораторије.  
4. За позицију број 3, део V потребно је да доставе изјаву или потврду 
произвођача двослојних бетонских елемената и то за сва 4 комбинована 
формата на основу које се на неспоран начин може утврдити да испуњавају 
захтеве у погледу димензија и услове на чврстоћу савијање, отпорност на со, 
упијање воде према норми EN1338 или EN1339 у складу са SRPS1339. 
 

11) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке (само у случају заједничке понуде). 

 
3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке није обликован у партије. 
 
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 Туристичке организације 
општине Ириг  – ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ИРИГ, 22406 Ириг, ул. Рибарски 
трг 16  или лично у просторије Туристичке организације општине Ириг у Врднику, улица 
Карађорђева бб, Врдник ., са назнаком : 
„Измена понуде за јавну набавку радова  - “Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи 
Врдник“, ЈН бр. 121/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова - “Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи 
Врдник“, ЈН бр. 121/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова - “Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи 
Врдник“, ЈН бр. 121/2020 НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - “Изградња пешачко-бициклистичке стазе 
у Бањи Врдник“, ЈН бр. 121/2020 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. 
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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 (Образац 1 у поглављу V), 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 (Образац 1 у 
поглављу V) 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 
поглављуIIIконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(у поглављу III). 
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)и2) ЗЈН и то податке о:  

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

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 
III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
(упоглављу III). 
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. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Вирмански, авансно 50% укупне цене без ПДВ,  након предаје средства обезбеђења за повраћај 
аванса и то у року од 20 дана од дана пријема исправно сачињеног предрачуна, а остатак по 
испостављеној овереној окончаној ситуацији, уз важеће финансијске гаранције, у року од 45 дана 
од дана пријема оверене ситуације и исправно сачињеног рачуна. 
Наручилац неће прихватити другачији начин плаћања. У случају да је понуђен другачији начин 
плаћања понуда ће бити одбијена. 
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова и понуђених материјала 
Рок за извођење радова износи максимално 15 дана од увођења у посао понуђача- извођача 
радова. 
Уколико понуђач понуди материјале за позицију 1., 2 и/или 3. из дела V предмера који не 
одговарају траженим карактеристикама или не достави све доказе тражене конкурсном 
документацијом на основу којих се неспорно и несумњиво могу утврдити карактеристике тих 
материјала понуда ће бити одбијена. 
 
9.4.Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за радове не може бити краћа од  5 година од дана примопредаје радова.  
За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана 
извршене примопредаје радова. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима без припадајућег пореза, са урачунатим свим трошковима 
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 
У цене исказане у понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на основу ове 
јавне набавке. Трошкови испоруке и монтаже, као и сви остали зависни трошкови морају бити 
урачунати у понуђену цену. Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење 
уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања, као и све 
остале зависне трошкове који могу произићи из предмета набавке у вези са извршењем уговора. 
Изабрани понуђач је дужан да приликом издавања рачуна поступи у складу са чланом 10. став 2. 
тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“ бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 
61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 
142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015 и 5/2016 - усклађени дин. изн.). 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно 
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 
условима, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима. 
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
11.1. Понуђач је дужан да УЗ ПОНУДУ достави средство обезбеђења за озбиљност понуде и 
то банкарску гаранцију за озбиљност понуде као гаранцију за испуњење обавеза у поступку 
јавне набавке. Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: безусловна и платива 
на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у износу од 10% од укупне 
вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање колико и важење понуде 
(најмање 60 дана од дана отварања понуда). Поднета банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који 
одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 
поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг 
агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима 
објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 
регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од 
вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 
 
Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне документације 
понуда ће се одбити неприхватљивом због битних недостатака. Понуђачима који не буду 
изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах након потписивања уговора.  
Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, 
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија  одбије да потпише или не потпише 
уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац, 
- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 
складу са захтевима из конкурсне документације. 
 
11.2. Понуђач је дужан да УЗ ПОНУДУ достави Писмо о намерама банке да ће банка понуђачу 
издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулом „непозива, безусловна и на 
први позив наплатива, без права приговора у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а и 
роком важности 30 дана дужим од истека рока завршетка радова. 
Писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције мора бити издато на меморандуму 
пословне банке, оверено и потписано од стране овлашћеног лица банке. 
Писмо о намерама банке је обавезујућег карактера и мора да садржи: 
- датум издавања 
- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и корисника банкарске 
гаранције: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ИРИГ , ул. Рибарски трг 16, Ириг. 
- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова понуда буде изабрана 
као најповољнија у јавној набавци радова– “Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи 
Врдник“ ЈН бр.121/2020 коју спроводи Туристичка организација општине Ириг. 
 
11.3. Понуђач је дужан да УЗ ПОНУДУ достави Писмо о намерама банке да ће банка понуђачу 
издати банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, са клаузулом „непозива, безусловна 
и на први позив наплатива, без права приговора у износу од вредности уговоренонг аванса, што 
је 50% вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 30 дана дужим од истека рока завршетка 
радова. 
Писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције мора бити издато на меморандуму 
пословне банке, оверено и потписано од стране овлашћеног лица банке. 
Писмо о намерама банке је обавезујућег карактера и мора да садржи: 
- датум издавања 
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- назив, место и адресу банке (гарант), понуђача (клијент - налогодавац) и корисника банкарске 
гаранције: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ИРИГ , ул. Рибарски трг 16, Ириг. 
- да ће гаранција бити издата за рачун клијента (понуђача) уколико његова понуда буде изабрана 
као најповољнија у јавној набавци радова– “Изградња пешачко-бициклистичке стазе у Бањи 
Врдник“ ЈН бр. 121/2020 коју спроводи Туристичка организација општине Ириг. 
 
11.4.Изабрани понуђач је дужан да достави (НЕ ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ):  
Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 (десет) 
дана од закључења уговора Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 
добро извршење посла мора бити са клаузулом „непозива, безусловна и на први позив 
наплатива, без права приговора у износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а, и роком важности 
30 дана дужим од истека рока завршетка радова. Поднета банкарска гаранција не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од 
оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Изабрани 
понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг 
додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу 
са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на 
листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за 
хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 
Наручилац ће наплатити средство обезбеђења за добро извршење посла уколико изабрани 
понуђач не испуњава своје обавезе на начин и/или у роковима утврђеним уговором, уколико 
неосновано раскине уговор и/или у другим случајевима прецизираним уговором. 
 
11.5.Изабрани понуђач је дужан да достави (НЕ ДОСТАВЉА СЕ УЗ ПОНУДУ):  
Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 10 (десет) 
дана од закључења уговора Наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног 
плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 
за мора бити са клаузулом „непозива, безусловна и на први позив наплатива, без права 
приговора у износу уговореног аванса што је 50% вредности уговора без ПДВ-а, и роком 
важности 30 дана дужим од истека рока завршетка радова. Поднета банкарска гаранција не може 
да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ 
од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни 
рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у 
складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази 
на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за 
хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 
Наручилац ће наплатити средство обезбеђења за добро извршење посла уколико изабрани 
понуђач не испуњава своје обавезе на начин и/или у роковима утврђеним уговором, уколико 
неосновано раскине уговор и/или у другим случајевима прецизираним уговором. 
 
11.6 Средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року 
Приликом примопредаје радова, изабрани извођач радова ће као средство финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року доатвавити бланко, солу меницу са 
меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје приликом примопредаје 
радова, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.  
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у складу са Одлуком о 
ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења («Службени 
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гласник РС», бр.56/2011) а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију 
менице (са датумом издавања менице, серијским бројем менице, основом издавања), овереног 
од своје пословне банке).  
Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати 
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од 
онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење 
обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног 
писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на 
који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у динарима без ПДВ, са навођењем рока 
важности – 5 дана дужи од дана истека гарантног рока.  
 
Начин подношења: приликом примопредаје радова.  
Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без пореза  
Рок трајања: 5 дана дужи од дана истека гарантног рока.  
 
Наручилац је овлашћен да уновчи финансијску гаранцију дату уз уговор ако изабрани понуђач 
не отклони грешке/недостатке у гарантном року.  
У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде- групе понуђача) 
могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или више гаранција од свих 
чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може бити мања од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ. 
 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је каотакве, у складу са 
ЗЈН, понуђач означио у понуди; 
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости податакадобијених у 
понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке оподнетим 
понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена идруги подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума ирангирање понуде. 
 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште на e-mail tur.orgirig@mts.rs  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 понуде.  
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 бр. 121/2020. 



Конкурсна документација за отворени поступак јавне набавке бр. 121/2020  49/54 

 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење 
о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и 
то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у радно време наручиоца, односно радним 
данима од понедељка до петка у периоду од 8,00 до  14,00 часова; 

- писмена достављена Наручиоцу путем електронске поште након истека радног времена 
из претходне алинеје, сматраће се достављеним првог наредног радног дана; 

- 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; 
 
 
14. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 
 
Понуђач је дужан  да пре достављања понуде стекне комплетан увид у све информације које су 
неопходне за припрему понуде, као и да обиђе локацију, у присуству представника наручиоца, , 
која је предмет ове јавне набавке. 
 
Наручилац ће организовати обилазак локације, али само уз претходну пријаву понуђача. 
Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења понуде што ће се 
евидентирати од стране наручиоца на Обрасцу понуде о обиласку локације. У случају 
недостављања Обрасца понуде о обиласку локације у саставу Понуде потенцијалног понуђача, 
овереног и потписаног од стране наручиоца, иста ће бити одбијена као неприхватљива. 
 
Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и да стекне 
комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој 
ће се радови и изводити,  уз обавезну најаву 1 дана раније.  
Обилазак локације и увид у документацију биће организован у договору са особом задуженом за 
обилазак локације, а то је Драган Драгичевић, на mail: tur.orgirig@mts.rs . 
 
 
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. ЗЈН).  
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.  
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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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧАСА ДЕТАЉНИМ 
УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
17.1) Рокови и начин подношења захтева за заштиту права: 

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

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 
стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона 
указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, 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. 

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 ст. 3. и 4. Ове подтачке, 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 објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 
17.2) Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом 151. 
став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН: 

Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 
2) назив и адресу наручиоца 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 
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5) чињенице и доказе којима се повреде доказују 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН 
7) потпис подносиоца. 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе  наручилац ће 

такав захтев одбацити закључком. 
Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три 

дана од дана доношења. 
Против закључка наручиоца  подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема 

закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља 
наручиоцу. 
17.3) Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) ЗЈН: 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту 

права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 

наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли 

ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном 
захтеву за заштиту права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно 

Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни 

наслов. 
17.4) Детаљно упутсво о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН којом се потврђује да је уплата 
таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева 
наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним: 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, ипотврду о 
уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

 
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 следеће 

елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора дасадржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за преноссредстава реализован, као и датум 
извршења налога. *Републичка комисијаможе да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и натај начин 
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које сеподноси захтев 

за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
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(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатомбанке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплатитаксе наведене под 
тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управеза 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде оизвршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоцезахтева за заштиту права који 
имају отворен рачун у оквиру припадајућегконсолидованог 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 
изпотврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштитуправа 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије ускладу са законом 
и другим прописом. 

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога 
за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
 
УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 

Уплата таксе за подношење захтева за заштитуправа из иностранства може се извршити 
на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор 
 
НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ: 
Народна банка Србије (НБС) 
11000 Београд, ул. Немањина бр. 17 
Србија 
SWIFTCODE: NBSRRSBGXXX 
 
НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ: 
Министарство финансија 
Управа за трезор 
ул. Поп Лукина бр. 7-9 
11000 Београд 
IBAN: RS 35908500103019323073 
 
НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следећеинформације о плаћању - 
„детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILSOFPAYMENT): 
– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и 
назив наручиоца у поступку јавне набавке. 
У наставку су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD. 

PAYMENT INSTRUCTIONS  
SWIFT MESSAGE MT103 – EUR 
FIELD 32A: VALUE DATE – EUR- AMOUNT 
FIELD 50K:  ORDERING CUSTOMER 
FIELD 50K:  ORDERING CUSTOMER 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 

DEUTDEFFXXX 
DEUTSCHE BANK AG, F/M 
TAUNUSANLAGE 12 
GERMANY 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 

/DE20500700100935930800 
NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 

/RS35908500103019323073 
MINISTARSTVO FINANSIJA 
UPRAVA ZA TREZOR 
POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 

FIELD 70:  DETAILS OF PAYMENT 
  

 
SWIFT MESSAGE MT103 – USD  
FIELD 32A:  VALUE DATE – USD- AMOUNT 
FIELD 50K:  ORDERING CUSTOMER 
FIELD 56A: 
(INTERMEDIARY) 
 

BKTRUS33XXX 
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY 
AMERICAS, NEW YORK 
60 WALL STREET 
UNITED STATES 

FIELD 57A: 
(ACC. WITH BANK) 
 

NBSRRSBGXXX 
NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL 
BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, 
NEMANJINA 17 
SERBIA 

FIELD 59: 
(BENEFICIARY) 
 

/RS35908500103019323073 
MINISTARSTVO FINANSIJA 
UPRAVA ZA TREZOR 
POP LUKINA7-9 
BEOGRAD 

FIELD 70:  DETAILS OF PAYMENT 
 
 
18. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 
 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће уговор о јавној набавкци доставити понуђачу коме је уговор додељен у року од 
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5) ЗЈН. 
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20. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу 
уговора из члана 107. ЗЈН. 
 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча, или услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због 
чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у наредних шест месеци. 
 
21. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после 
доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети 
писмени захтев наручиоцу путем електронске поште, поште и факсом. 
 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и копирање 
документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема 
писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. ЗЈН. 
 
22. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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, оба наручиоца 
су дужна да понуђачу надокнаде трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у понуди. 
 
23. 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 набавкама и 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 анекса истог.   
Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова. 
Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 
 

24) ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ 
ОБАВЕЗНА: 
Понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуда употребљавају печат. 

 

 


