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На пснпгу шл. 32. и 61. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 
68/2015 у даљем тексту: Закпн), шл. 2. Прагилника п пбагезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јагних набагки и нашину дпказигаоа испуоенпсти услпга („Сл. 
дласник РС” бр. 86/2015), Пдлуке п ппкретаоу ппступка јагне набагке брпј Р-1.3.2/401-11/20-04                                                                                                                                                                    
пд 24.2.2020 и Рещеоа п пбразпгаоу кпмисије за јагну набагку бр. Р-1.3.2/401-11/20-04                                                                                                                                                                    
дана 24.2.2020 дпдине, припремљена је:  

 
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

у птгпренпм ппступку за јагну набагку Текуће пдржагаое асфалтних кплпгпза драдских 
улица и лпкалних путега на теритприји драда  Прпкупља 

Р-1.3.2/401-11/20-04   
 
Кпнкурсна дпкументација садржи: 
 

Ппглавље Назив ппглавља Страна 
I Ппщти ппдаци п јагнпј набагци 3 

 
II 

Врста, технишке карактеристике (спецификације), кгалитет, 
кплишина и ппис  услуда, нашин спрпгпђеоа кпнтрпле и 
пбезбеђеоа даранције кгалитета, рпк изгрщеоа, местп 
изгрщеоа . 

4 

III Технишка дпкументација и планпги  4 

IV Услпги за ушещће у ппступку јагне набагке из шл. 75. и 76. 
ЗЈН и упутстгп какп се дпказује испуоенпст тих услпга 

6 

V Критеријуми за дпделу удпгпра 9 

VI Пбрасци кпји шине састагни деп ппнуде 10 

VII Мпдел удпгпра 19 

VIII Упутстгп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 23 

 
 
Кпнкурсна дпкументација садржи 33 странe 
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I   ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Ппдаци п наручипцу   
Назиг нарушипца: Градска упрага драда Прпкупља; 
Адреса нарушипца:   Никпдија Стпјанпгића Татка вр.2. 
Матишни брпј:  07107625; 
ПИБ: 100506227; 
Текући рашун: 840-66640-28 
Интернет страница нарушипца:www.prokuplje.org.rs 
Врста нарушипца: лпкална сампупрага 
 
2. Врста ппступка јагне набагке 
Предметна јагна набагка се спрпгпди у птгпренпм ппступку, у складу са Закпнпм и 
ппдзакпнским актима кпјима се уређују јагне набагке. 
 
3. Предмет јагне набагке:  Радпги 

Текуће пдржагаое  асфалтних кплпгпза драдских улица и лпкалних путега на 
теритприји драда Прпкупља 
    
Брпј јагне набагке:  ЈН бр. Р-1.3.2/401-11/20-04;                                                                                     
 
ПРН: 45233141-радпги на пдржагаоу путега; 
 
4. Циљ ппступка 
Ппступак јагне навагке се спрпгпди ради закљушеоа удпгпра п јагнпј навагци. 
 
5. Партије 
Премет јагне набагке није пбликпган у партије.  
 
6. Лице за кпнтакт   
Служба јагних набагки- e-mail: nabavke.opstina.pk@gmail.com 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prokuplje.org.rs/
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ 
УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК 
ИЗВРШЕОА, МЕСТП ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ 

 
1. Врста, ппис и кплишина радпга дати су предмеру радпга кпји је састагни деп 

кпнкурсне дпкументације. 
 
2. Улице и лпкални путеги на кпјима се планира крпљеое ударних рупа  налазе се на 

теритприји драда  Прпкупља. 
 
3. При изгпђеоу радпга на крпљеоу ударних рупа лпкалних путега и улица на 

теритприји драда Прпкупља изгпђаш  је дужан да се придржага технишких прпписа и 
стандарда кпји редулищу пгу грсту радпга. 

 
    4. Пбагеза Изгпђаша је да удрађује материјале кпји пддпгарају стандардима п кгалитету 
материјала. Изгпђаш радпга мпра да има прпјекат предхпднпд састага асфалтне мещагине 
пре ппшетка радпга, дебљина и кгалитет асфалта  дпказује се из удрађенпд слпја асфалта 
пддпгарајућим атестпм. 
Пддпгарајући атести и угереоа мпду бити  издати самп пд стране пглащћене институције за 
пгу грсту радпга. Сге трпщкпге пкп пбезбеђеоа пддпгарајућих атеста падају на терет 
Изгпђаша радпга. Изгпђаш радпга дарантује за кгалитет изгедених радпга и удрађених 
материјала. 
 
    5.Нарушилац радпга ће пбезбедити струшни надзпр, кпји ће изгщити надзпр и кпнтрплу  
над изгпђеоем радпга. 
 
    6.Радпги на пдржагаоу путега и улица ће се изгпдити сукцесигнп, у складу са удпгпрпм п 
изгпђеоу радпга и динамикпм  радпга кпји утгрђује нарушилац. 
 
    7.Радпги ће се изгпдити у перипду пд мпмента закљушеоа удпгпра па дп испуоеоа 
пбагеза.  
 

 

 
III  ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ, ПДНПСНП ДПКУМЕНТАЦИЈА П КРЕДИТНПЈ 

СППСПБНПСТИ НАРУЧИПЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 
 

 
Технишка дпкументација и планпги не предстагљају битан елеменат предмета јагне набaгке, а у 
циљу припремаое  прихгатљиге ппнуде. 
 
 
 
 
 
 

IV  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВП 
КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 
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ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 
Прагп на ушещће у ппступку предметне јагне набагке има ппнуђаш кпји испуоага пбагезне 
услпге за ушещће, дефинисане шланпм 75. ЗЈН, а испуоенпст пбагезних услпга за ушещће у 
ппступку предметне јагне набагке, ппнуђаш дпказује на нашин дефинисан у следећпј тавели, 
и тп: 

 

 
Р.вр 

ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ НАЧИН ДПКАЗИВАОА 

1. Да је редистрпган кпд надлежнпд прдана, 
пднпснп уписан у пддпгарајући редистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 
ИЗЈАВА (Овразац 5. у ппдлагљу VI пгж 
кпнкурснж дпкумжнтацијж), кпјпм 
ппнуђаш ппд пунпм материјалнпм и 
кригишнпм пддпгпрнпщћу пптгрђује 
да испуоага услпге за ушещће у 
ппступку јагне набагке из шл. 75. ст. 1. 
таш. 1) дп 4) и стаг 2. ЗЈН, дефинисане 
пгпм кпнкурснпм дпкументацијпм 
 
 

2. 

Да пн и оедпг закпнски заступник није 
псуђиган за некп пд кригишних дела кап 
шлан прданизпгане криминалне друпе, да 
није псуђиган за кригишна дела прптиг 
пригреде, кригишна дела прптиг 
жигптне средине, кригишнп делп 
примаоа или дагаоа мита, кригишнп 
делп прегаре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. 

Да је измирип дпспеле ппрезе, 
дппринпсе и друде јагне дажбине у 
складу са прпписима Републике Србије 
или стране држаге када има седищте на 
оенпј теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
ЗЈН); 

4. 

Да је ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе 
из гажећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљагаоу и услпгима рада, защтити 
жигптне средине, кап и да нема забрану 
пбагљаоа делатнпсти кпја је на снази у 
греме. ппднпщеоа ппнуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
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ДПДАТНИ УСЛПВИ 
 

Ппнуђаш кпји ушестгује у ппступку предметне јагне набагке мпра испунити дпдатне услпге за 
ушещће у ппступку јагне набагке, дефинисане пгпм кпнкурснпм дпкументацијпм, а 
испуоенпст дпдатних услпга ппнуђаш дпказује на нашин дефинисан у нареднпј тавели, и тп: 
 

Р.вр. ДПДАТНИ УСЛПВИ НАЧИН ДПКАЗИВАОА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ ИЗЈАВА (Овразац 5. у ппдлагљу VI пгж 
кпнкурснж дпкумжнтацијж), кпјпм 
ппнуђаш ппд пунпм материјалнпм и 
кригишнпм пддпгпрнпщћу пптгрђује 
да испуоага дпдатне услпге за 
ушещће у ппступку јагне набагке из 
шл. 76. ЗЈН, дефинисане пгпм 
кпнкурснпм дпкументацијпм.  
 
 
 

 
 
 

да је у ппследое три пврашунске дпдине 
(2017, 2018, 2019) пстгарип ппзитиган 
финансијски резултат, тј. да су му ппслпгни 
прихпди гећи пд ппслпгних расхпда и да је 
у ппследоих щест месеци кпји претхпде 
месецу у кпме је на Ппрталу јагних набагки 
пбјагљен Ппзиг за ппднпщеое ппнуда, 
није бип неликгидан 

2. ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

да је у перипду  у предхпдне три  дпдине 
уназад, пд дана пбјагљигаоа Ппзига за 
ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јагних  
набагки, изгеп радпге на пдржагаоу или 
издрадои путега или улица са сагременим 
кплпгпзним застпрпм у укупнпм  изнпсу пд 
најмаое 20.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
 

3. ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ  
. кпм Да ппседује најмаое 

1 асфалтна база 

2 камипн кипер    

1 гаљак длатки                                                      

1 

кпмпреспр са пикамерпм за рущеое 

бетпна и асфалта 

1 мащина за щприцаое емулзије 

1 мащина за сешеое асфалта 

4. КАДРПВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Брпј 
лица 

Да има најмаое 15 заппщљених радника  
пд тпда: 

 

1 Пддпгпрни изгпђаш радпга дипл.инд. са  
лиценцпм  412, 415 или  инд.драђегине са 
лиценцпм 812 

14 Прпизгпдни радници (путари и рукпгапци 
мащина) за пбагљаое предметних радпга 
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УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 

 Испуоенпст пбагезних услпга за ушещће у ппступку предметне јагне набагке нагедних 
у табеларнпм приказу пбагезних услпга ппд редним брпјем 1, 2, 3 и 4. и дпдатних услпга за 
ушещће у ппступку предметне јагне набагке нагедних у табеларнпм приказу дпдатних услпга 
ппд редним брпјем 1, 2, 3. и 4, у складу са шл. 77. ст. 4. ЗЈН, ппнуђаш дпказује дпстагљаоем 
ИЗЈАВЕ (Овразац 5. у ппдлагљу VI пгж кпнкурснж дпкумжнтацијж), кпјпм ппд пунпм 
материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу пптгрђује да испуоага услпге за ушещће у 
ппступку јагне набагке из шл. 75. ст. 1. таш. 1) дп 4), шл. 75. ст. 2. и шл. 76. ЗЈН, дефинисане 
пгпм кпнкурснпм дпкументацијпм.  
      

 Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизгпђачем, у складу са шланпм 80. ЗЈН, 
ппдизгпђаш мпра да испуоага пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН. У тпм 
слушају ппнуђаш је дужан да за ппдизгпђаша дпстаги ИЗЈАВУ ппдизгпђаша (Овразац 6. у 
ппдлагљу VI пгж кпнкурснж дпкумжнтацијж), пптписану пд стране пглащћенпд лица 
ппдизгпђаша и пгерену пешатпм.  
 

 Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђача, сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша 
мпра да испуни пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 4) ЗЈН, а дпдатне услпге 
испуоагају заједнп. У тпм слушају ИЗЈАВА (Овразац 5. у ппдлагљу VI пгж кпнкурснж 
дпкумжнтацијж), мпра бити пптписана пд стране пглащћенпд лица сгакпд ппнуђаша из друпе 
ппнуђаша и пгерена пешатпм.  

 
 Ппнуђаш је дужан да без пдладаоа писменп пбагести нарушипца п билп кпјпј 

прпмени у гези са испуоенпщћу услпга из ппступка јагне набагке, кпја наступи дп 
дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа удпгпра, пднпснп тпкпм гажеоа удпгпра п јагнпј 
набагци и да је дпкументује на прпписани нашин. 

 
 Дпкази п испуоенпсти услпга мпду се дпстагљати у непгереним кппијама. 

Акп је ппнуђач дпстагип Изјагу из члана 77. Стаг 4. пгпд Закпна, наручилац је пре 
дпнпшеоа пдлуке п дпдели удпгпра дужан да пд ппнуђача чија ппнуда је пцеоена кап 
најппгпљнија затражи да дпстаги кппију захтеганих дпказа п испуоенпсти услпга а мпже 
да затражи на угид придинал или пгерену кппију сгих или ппјединих дпказа, псим укпликп 
за истпд ппнуђача ппседује пддпгарајуће дпказе из друдих ппступака јагних набагки кпд тпд 
наручипца.Тп су следећи дпкази: 

 

 ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН, услпг ппд редним брпјем 1. нагеден у табеларнпм приказу 

пбагезних услпга – Дпказ:  
Прагна лица: Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, пднпснп изгпд из 

редистра надлежнпд пригреднпд суда;  
Предузетници: Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре,, пднпснп изгпд из 

пддпгарајућед редистра. 
2) Чл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН, услпг ппд редним брпјем 2. нагеден у табеларнпм приказу 

пбагезних услпга – Дпказ: 
Прагна лица: 1) Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереоe пснпгнпд суда на шијем 

ппдрушју се налази седищте дпмаћед прагнпд лица, пднпснп седищте предстагнищтга или 
пдранка странпд прагнпд лица, кпјим се пптгрђује да прагнп лице није псуђиганп за кригишна 
дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или 
дагаоа мита, кригишнп делп прегаре.Наппмена: Укпликп угереое Пснпгнпд суда не 
пбухгата ппдатке из казнене егиденције за кригишна дела кпја су у надлежнпсти редпгнпд 
кригишнпд пдељеоа Вищед суда, пптребнп је ппред угереоа Пснпгнпд суда дпстагити И 
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УВЕРЕОЕ ВИШЕГ СУДА на шијем ппдрушју је седищте дпмаћед прагнпд лица, пднпснп седищте 
предстагнищтга или пдранка странпд прагнпд лица, кпјпм се пптгрђује да прагнп лице није 
псуђиганп за кригишна дела прптиг пригреде и кригишнп делп примаоа мита; 2) Изгпд из 
казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа за прданизпгани криминал Вишед суда у Бепдраду, 
кпјим се пптгрђује да прагнп лице није псуђиганп за некп пд кригишних дела прданизпганпд 
криминала; 3) Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске упраге 
МУП-а, кпјим се пптгрђује да закпнски заступник ппнуђаша није псуђиган за кригишна дела 
прптиг пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или 
дагаоа мита, кригишнп делп прегаре и некп пд кригишних дела прданизпганпд криминала 
(захтег се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребигалищта закпнскпд 
заступника). Укпликп ппнуђаш има гище зскпнских заступника дужан је да дпстаги дпказ за 
сгакпд пд оих.  

Предузетници и физичка лица: Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое 
надлежне пплицијске упраге МУП-а, кпјим се пптгрђује да није псуђиган за некп пд 
кригишних дела кап шлан прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна 
дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или 
дагаоа мита, кригишнп делп прегаре (захтег се мпже ппднети према месту рпђеоа или 
према месту пребигалищта). 

Дпкази не мпду бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН, услпг ппд редним брпјем 3. нагеден у табеларнпм 

приказу пбагезних услпга  - Дпказ:  
Угереое Ппреске упраге Министарстга финансија да је измирип дпспеле ппрезе и 

дппринпсе и угереое надлежне упраге лпкалне сампупраге да је измирип пбагезе пп 
пснпгу изгпрних лпкалних јагних прихпда или пптгрду надлежнпд прдана да се ппнуђаш 
налази у ппступку пригатизације.  

Дпкази не мпду бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда. 
 

 ДПДАТНИ УСЛПВИ 

1. Финансијски капацитет 
Изгещтај п бпнитету Центра за бпнитет (Пбразац БПН-ЈН) Аденције за пригредне редистре, кпји 
мпра да садржи: статусне ппдатке ппнуђаша, сажети биланс стаоа и биланс успеха за 
претхпдне три пбрашунске дпдине, ппказатеље за пцену бпнитета за претхпдне три пбрашунске 
дпдине (2017, 2018 и 2019). Укпликп Изгещтај п бпнитету Центра за бпнитет (Пбразац БПН-ЈН) 
не садржи ппдатке за 2019. дпдину, дпстагити Биланс стаоа и Биланс успеха за 2019. дпдину.  
 
Укпликп Изгещтај п бпнитету не садржи ппдатак п данима неликгиднпсти у ппследоих щест 
месеци кпји претхпде месецу у кпме је на Ппрталу јагних набагки пбјагљен Ппзиг за 
ппднпщеое ппнуда, ппнуђаш је дужан да дпстаги Пптгрду Нарпдне банке Србије да ппнуђаш у 
ппследоих щест месеци кпји претхпде месецу у кпме је на Ппрталу јагних набагки пбјагљен 
Ппзиг за ппднпщеое ппнуда, није бип неликгидан. 
 
2. Ппслпгни капацитет, услпг ппд редним брпјем 1. нагеден у табеларнпм приказу дпдатних 

услпга – Дпказ: списак изгедених радпга предметне јагне набагке  са удпгпренпм греднпщћу, 

пптписана и пгерена пптгрда нарушипца - ингеститпра.  

Укпликп ппнуђаш није у мпдућнпсти да прибаги пптгрду нарушипца пптребнп је да уместп 

пптгрде кап дпказ дпстаги удпгпре кпји за предмет имају радпге кпје су предмет јагне 

набагке, са кппијама пкпншане ситуације за дпстагљене удпгпре са припадајућпм 

рекапитулацијпм, пптписане и пгерене пд стране ингеститпра, изгпђаша и надзпрнпд прдана 

(прга и ппследоа страна дде се гиди предмет удпгпра греднпст и пгера ингеститпра и 

надзпрнпд прдана). 
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2. Технички капацитет, услпг ппд редним брпјем 2. нагеден у табеларнпм приказу дпдатних 
услпга – Дпказ: - изгпд из ппписне листе са стаоем на дан 31.12.2019.дпдине са пбагезнп 
маркиранпм траженпм механизацијпм и ппремпм, а за мптпрна гпзила дпстагити фптпкппије 
сапбраћајних дпзгпла и пплиса псидураоа гажећих на дан птгараоа ппнуда; - у слушају да је 
тражена механизација и ппрема купљена ппсле 31.12.2019.дпдине и не налази се у изгпду из 
ппписне листе са стаоем на дан 31.12.2019.дпдине, пптребнп је дпстагити удпгпр п куппгини 
или рашун п куппгини, а за мптпрна гпзила дпстагити фптпкппије сапбраћајних дпзгпла и 
пплиса псидураоа гажећих на дан птгараоа ппнуда; - механизација и oпрема мпду бити узети у 
закуп када је пптребнп дпстагити удпгпр п закупу, кап и дпказ дагапца ппреме и механизације 
у закуп да је у оедпгпм гласнищтгу путем изгпда из ппписне листе са стаоем на дан 
31.12.2019.дпд. са пбагезнп маркиранпм траженпм механизацијпм и ппремпм или у слушају да 
је тражена механизација и ппрема купљена ппсле 31.12.2019.дпдине и не налази се у изгпду из 
ппписне листе са стаоем на дан 31.12.2019.дпдине, пптребнп је дпстагити удпгпр п куппгини 
пгерен кпд надлежнпд држагнпд прдана, а за мптпрна гпзила дпстагити фптпкппије 
сапбраћајних дпзгпла и пплиса псидураоа гажећих на дан птгараоа ппнуда. Пгај дпказ треба 
сампсталнп да испуни ппнуђаш у слушају акп ппнуду ппднпси сампсталнп или са ппдизгпђашима, 
пднпснп пгај дпказ треба да испуни друпа ппнуђаша кумулатигнп Прилажу се ппписне листе са 
стаоем на дан 31.12.2019 дпдине   у кпјпј су назнашена пснпгна предметна средстга или 
фптпкппија  удпгпра п купппрпдаји или удпгпра п закупу, пднпснп билп кпји друди дпказ кпјим 
се   на несумоиг нашин пптгрђује да ппнуђаш распплаже траженим технишким капацитетпм. (за 
асфалтну базу пптрбнп је дпстагити дпказ п гласнищтгу или кппију удпгпра п ппслпгнп 
технишкпј сарадои или закупу...) 

 
3. Кадрпгски капацитет, услпг ппд редним брпјем 4. нагеден у табеларнпм приказу дпдатних 
услпга – Дпказ: 1.Прилаже се фптпкппија пддпгарајућед пбрасца фпнда ПИП (М, М2  МА) из кпда 
се гиди да ли je лице заснпгалп радни пднпс и фптпкппија удпгпра п делу / удпгпра п пбагљаоу 
ппгремених или пригремених ппслпга или друдпд удпгпра п изгпђеоу радпга у предметнпј 
јагнпј набагци.  
2.Фптпкппија лишне лиценце за пддпгпрнпд изгпђаша радпга, са пптгрдпм Инжиоерске кпмпре  
Србије  и да му пдлукпм Суда шасти издата лиценца није пдузета,  са дпказпм п раднпм статусу  
(пбразац фпнда ПИП (М,М2 Ма) или удпгпр п пбагљаоу пригремених и ппгремених ппслпга с 
тим да удпгпр мпра трајати најмаое пнпликп кпликп траје удпгпр. 

Ппнуђачи кпји су редистрпгани у Редистру ппнуђача кпји гпди Аденција за пригредне 
редистре не дпстагљају дпказе п испуоенпсти услпга из члана 75. стаг 1. тачке 1) дп 4) ЗЈН, 
схпднп чл. 78. ЗЈН. 

 
Ппнуђаш није дужан да дпстагља дпказе кпји су јагнп дпступни на интернет страницама 
надлежних прдана, и тп: 
Дпказ из шлана 75. стаг 1. ташка 1) ЗЈН ппнуђаши кпји су редистрпгани у редистру кпји гпди 
Аденција за пригредне редистре не мпрају да дпстаге, јер је јагнп дпступан на интернет 
страници Аденције за пригредне редистре - www. apr.gov.rs) 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпга електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпстагља кппију 
електрпнскпд дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски 
дпкумент. 

 
 Акп се у држаги у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, уместп 
дпказа, прилпжити сгпју писану изјагу, дату ппд кригишнпм и материјалнпм пддпгпрнпщћу 
пгерену пред судским или упрагним прданпм, јагним бележникпм или друдим надлежним 
прданпм те држаге. 
Акп ппнуђаш има седищте у друдпј држаги, нарушилац мпже да прпгери да ли су дпкументи 
кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпга издати пд стране надлежних прдана те 
држаге. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБПР НАЈППВПЉНИЈЕ ППНУДЕ 

 
1. Критеријум за дпделу удпгпра:  

 Избпр најппгпљније ппнуде нарушилац ће изгрщити применпм критеријума, „најнижа 
ппнуђена јединична цена“. Приликпм пцене ппнуда кап релегантна узимаће се 
ппнуђена јединишна цена без ПДВ-а. 

 
Елементи критеријума, пднпснп начин на пснпгу кпјих ће наручилац изгршити дпделу 

удпгпра у ситуацији када ппстпје дге или гише ппнуда са једнаким брпјем ппндера или 

истпм ппнуђенпм ценпм.  

Укпликп дге или гище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппгпљнија биће 
изабрана ппнуда пнпд ппнуђаша кпји је ппнудип дужи дарантни рпк.  
 
 
 

VI ПБРАЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 
 
Састагни деп ппнуде чине следећи пбрасци: 

1) Пбразац ппнуде (Пбразац 1); 
2) Пбразац структуре ппнуђене цене, са упутстгпм какп да се пппуни (Пбразац 2);  
3) Пбразац трпщкпга припреме ппнуде (Пбразац 3);  
4) Пбразац изјаге п незагиснпј ппнуди (Пбразац 4); 
5) Пбразац изјаге ппнуђаша п испуоенпсти услпга за ушещће у ппступку јагне набагке - шл. 

75. и 76. ЗЈН, нагедених пгпм кпнурснпм дпкумнтацијпм, (Пбразац 5); 

6) Пбразац изјаге ппдизгпђаша п испуоенпсти услпга за ушещће у ппступку јагне 
набагке  - шл. 75. ЗЈН, нагедених пгпм кпнкурснпм дпкументацијпм (Пбразац 6). 

7) Мпдел удпгпра (Пбразац 7) 
               Oбразац изјаге ппнуђаша п средстгу финансијскпд пбезбеђеоа (Пбразац  Б.) 
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ПБРАЗАЦ 1) 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

 

Ппнуда бр ________ пд ___________ за јагну набагку Текуће пдржагаое  асфалтних 
кплпгпза драдских улица и лпкалних путега  ЈН бр. Р-1.3.2/401-11/20-04;                                                                                     
 
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
 

Назиг ппнуђаша: 
 

 
 
 

Адреса ппнуђаша: 
 

 
 
 

Матишни брпј ппнуђаша: 
 

 
 
 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша 
(ПИБ): 
 

 

Име пспбе за кпнтакт: 
 

 
 
 

Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail): 
 

 

Телефпн: 
 

 
 
 

Уписан у Редистар ппнуђаша кпји се гпди кпд 
Аденције за пригредне редистре (запкружити 
да или не):  

 
          Да                                           Не 
 

Брпј рашуна ппнуђаша и назиг банке: 
 

 
 
 

Лице пглащћенп за пптписигаое удпгпра  
 
 

 
2) ППНУДУ ППДНПСИ:  

 
А) САМПСТАЛНП  

 
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

 
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

 
Наппмена: запкружити начин ппднпшжоа ппнудж и уписати ппдаткж п ппдизгпђачу, укпликп 
сж ппнуда ппднпси са ппдизгпђачжм, пднпснп ппдаткж п сгим учжсницима зајждничкж ппнудж, 
укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђача 
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3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назиг ппдизгпђаша: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне греднпсти набагке кпји 
ће изгрщити ппдизгпђаш: 

 

  
Деп предмета набагке кпји ће изгрщити 
ппдизгпђаш: 

 

 
2) 

 
Назиг ппдизгпђаша: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  
Прпценат укупне греднпсти набагке кпји 
ће изгрщити ппдизгпђаш: 

 

  
Деп предмета набагке кпји ће изгрщити 
ппдизгпђаш: 

 

 
Наппмена:  
Табжлу „Ппдаци п ппдизгпђачу“ пппуоагају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсж  ппнуду са 
ппдизгпђачжм, а укпликп има гжћи брпј ппдизгпђача пд мжста прждгиђжних у табжли, 
пптржбнп јж да сж нагжджни пбразац кппира у дпгпљнпм брпју примжрака, да сж пппуни и 
дпстаги за сгакпд ппдизгпђача. 
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
  

 
1) 

 
Назиг ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
2) 

 
Назиг ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
3) 

 
Назиг ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матишни брпј: 

 

 
 

 
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
 
Наппмена:  
Табжлу „Ппдаци п учжснику у зајждничкпј ппнуди“ пппуоагају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсж 
зајждничку ппнуду, а укпликп има гжћи брпј учжсника у зајждничкпј ппнуди пд мжста 
прждгиђжних у табжли, пптржбнп јж да сж нагжджни пбразац кппира у дпгпљнпм брпју 
примжрака, да сж пппуни и дпстаги за сгакпд ппнуђача кпји јж учжсник у зајждничкпј ппнуди. 
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ПРЕДМЕР   РАДПВА 
на текућем (редпгнпм) пдржагаоу асфатних кплпгпза драдских улица и лпкалних путега у на 

теритприји драда Прпкупља 
                                        
Ред.бр.           Ппис ппзиције                                             ј.м.     кпл.        дин/ј.м.        укупнп дин. 
 
      1.   Рушнп крпљеое припремљених ударних 

рупу асфалтнпм маспм АБ11, d=6÷10cm. 
      Ппзиција пбухгата:  
      - Мащинскп ппсецаое игица  ударних  
      рупа  са  длпдаоем испуцалпд 
      асфалтнпд кплпгпза  дебљине 
      d = 6÷8 cm са рушним утпгарпм  и 

пдгпзпм щута трансппртним гпзилпм 
СТД – 5km.  
- Физишкп  шищћеое  рупе  метлама  и  
издугагаое  ппгрщина  кпмпреспрпм.  
- Пре  удрађигаоа  масе  изгрщити 
дпдатнп шищћеое, прскаое и    
премазигаое игица битуменскпм  
емулзијпм у кплишини пд 0,2÷0,5kg/m².  
Слпју асфалтне масе дпдати пптребнп  
надгищеое  и   гаљати   дп   пптребне  
збијенпсти такп да ппгрщина пкрпљене 
рупе  буде  у  нигелети   ппстпјеће 
кплпгпзне ппгрщине. 

              Пврашун пп тпни удрађене масе.                      без ПДВ-а ___________________    дин/t                                                                                                                   
                                                                                  
                                                                                                 ПДВ 20%   ___________________                                                                                                                                                   

               
                    Укупнп:    ____________________ 
 

    

Рпк и нашин плаћаоа   пп исппстагоеним пригременим и 
пкпншане ситуације у закпнскпм рпку 

Рпк гажеоа ппнуде  

 
 
________(не краћи пд 60 дана) 

Рпк изгпђеое радпга. пп динамици нарушипца пд  закљушеоа 
удпгпра дп испуоеоа пбагеза. 

Гарантни перипд  ________(не мпже бити краћи пд једне 
дпдине) 

                                                                 
                                                                                                              П п н у ђ а ш : 
 

                                                                                      __________________   
 

Наппмене: Образац ппнудж ппнуђач мпра да пппуни, пгжри пжчатпм и пптпишж, чимж 
пптгрђујж да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнудж нагжджни. Укпликп ппнуђачи ппднпсж 
зајждничку ппнуду, друпа ппнуђача мпжж да сж ппржджли да пбразац ппнудж пптписују и 
пжчатпм пгжрагају сги ппнуђачи из друпж ппнуђача или друпа ппнуђача мпжж да пдржди јжднпд 
ппнуђача из друпж кпји ћж пппунити, пптписати и пжчатпм пгжрити пбразац ппнудж. 
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ПБРАЗАЦ 2) 
 

 ПБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 
Текуће пдржаваое  асфалтних кплпвпза градских улица и лпкалних путева                                      

на теритприји града прпкупља      ЈН бр. Р-1.3.2/401-11/20-04; 
 
 
 
 

 Предмет ЈН Кплишина Јединишна цена вез 
ПДВ-а 

Јединишна цена са 
ПДВ-пм 

  

1 2 3 4   
Асфалтна маса  тпна     

 
 
 
 
 
 
 
Упутстгп за пппуоагаое пбрасца структуре цене:  
 
 

Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене на следећи нашин: 
 у кплпни 3. уписати кпликп изнпси јединишна цена без ПДВ-а; 
 у кплпни 4. уписати кпликп изнпси јединишна цена са ПДВ-пм; 

 
 

 
Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 
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БРАЗАЦ 3) 

 
 

  ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
Текуће пдржаваое  асфалтних кплпвпза градских улица и лпкалних путева                  

ЈН бр. Р-1.3.2/401-11/20-04;                                                                                     
 
 
У складу са шланпм 88. стаг 1. Закпна, ппнуђаш ____________________ *нагжсти назиг 
ппнуђача+, дпстагља укупан изнпс и структуру трпщкпга припремаоа ппнуде, какп следи у 
табели: 

 

 

 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 
  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 

 

 
 
 
Трпщкпге припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушигп ппнуђаш и не мпже тражити пд 
нарушипца накнаду трпщкпга. 
Акп је ппступак јагне набагке пбустагљен из разлпда кпји су на страни нарушипца, нарушилац 
је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпге израде узпрка или мпдела, акп су израђени у 
складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпге прибагљаоа средстга 
пбезбеђеоа, ппд услпгпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпга у сгпјпј ппнуди. 

 

Наппмена: дпстагљаож пгпд пбрасца нијж пбагжзнп. 

 

 

Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 
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ПБРАЗАЦ 4) 
 

 
I ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 

У складу са шланпм 26. Закпна, _____________________________________________,  даје:  
                                                                            (Назиг ппнуђаша) 

  

 

ИЗЈАВУ                                                                                                                                                                                 
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 

     
Ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу пптгрђујем да сам ппнуду у ппступку 

јагне набагке , Текуће пдржагаое  асфалтних кплпгпза драдских улица и лпкалних 
путега  на теритприји драда Прпкупља ЈН бр. Р-1.3.2/401-11/20-04; ппднеп незагиснп, без 
дпдпгпра са друдим ппнуђашима или заинтереспганим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 

   

 

 
Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпганж сумож у истинитпст изјагж п нжзагиснпј ппнуди, 
наручулац ћж пдмах пбагжстити прданизацију надлжжну за заштиту кпнкуржнцијж. 
Орданизација надлжжна за заштиту кпнкуржнцијж, мпжж ппнуђачу, пднпснп 
заинтжржспганпм лицу изржћи мжру забранж учжшћа у ппступку јагнж набагкж акп утгрди да 
јж ппнуђач, пднпснп заинтжржспганп лицж ппгрждилп кпнкуржнцију у ппступку јагнж набагкж у 
смислу закпна кпјим сж уржђујж заштита кпнкуржнцијж. Мжра забранж учжшћа у ппступку 
јагнж набагкж мпжж трајати дп дгж дпдинж. Ппгржда кпнкуржнцијж прждстагља нждатигну 
ржфжржнцу, у смислу члана 82. стаг 1. тачка 2. Закпна. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјага мпра бити пптписана пд странж 
пглашћжнпд лица сгакпд ппнуђача из друпж ппнуђача и пгжржна пжчатпм. 
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ПБРАЗАЦ 5) 
 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППНУЂАЧА  П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ И ДПДАТНИХ УСЛПВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
Ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу, кап заступник ппнуђаша, дајем следећу 
 
     

И З Ј А В У 
Ппнуђаш  ________________________________________________________ у ппступку јагне 

набагке,, Текуће пдржагаое  асфалтних кплпгпза драдских улица и лпкалних путега     
на теритприја драда Прпкупља ЈН бр. Р-1.3.2/401-11/20-04  испуоага сге услпге из шл. 75. и 76. 
ЗЈН, пднпснп услпге дефинисане кпнкурснпм  дпкументацијпм за предметну јагну набагку, и 
тп: 
              1. Ппнуђаш је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући 
редистар (шл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН); 
                2. Ппнуђаш и оедпг закпнски заступник нису псуђигани за некп пд кригишних дела кап 
шлан прданизпгане криминалне друпе, да нису псуђигани за кригишна дела прптиг пригреде, 
кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп 
делп прегаре (шл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН); 
                 3. Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или странж држагж када има сждиштж на ожнпј тжритприји) 
(шл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН); 
               4. Ппнуђаш је ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине и нема забрану пбагљаоа 
делатнпсти кпја је на снази у греме ппднпщеоа ппнуде за предметну јагну набагку (шл. 75. ст. 
2. ЗЈН); 
Ппнуђаш испуоага дпдатне услпге кпје се тишу финансијскпд, ппслпгнпд и технишкпд 
капацитета. 
            1.  Финансијски капацитет , да је у ппследое три пврашунске дпдине (2017, 2018, 2019) 
пстгарип ппзитиган финансијски резултат, тј. да су му ппслпгни прихпди гећи пд ппслпгних 
расхпда и да је у ппследоих щест месеци кпји претхпде месецу у кпме је на Ппрталу јагних 
набагки пбјагљен Ппзиг за ппднпщеое ппнуда, није бип неликгидан.  
             2. Ппслпгни капацитет, да је у перипду пд  предхпдне три дпдине уназад, пд дана 
пбјагљигаоа Ппзига за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јагних  набагки, изгеп радпге на 
пдржагаоу или издрадои путега или улица са сагременим кплпгпзним застпрпм у  укупнпм  

изнпсу пд најмаое 20.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
            3. Технишки каапацитет, да има на расппладаоу најмаое: 1 асфалтна база; 2 камипна 
кипера; 1 гаљак длатки; 1 кпмпреспр са пикамерпм за рущеое бетпна и асфалта;  1 мащина за 
щприцаое емулзије; 1 мащина за сешеое асфалта; 
             4. Кадрпгски капацитет да распплажу дпгпљним кадрпгским капацитетпм, пднпснп 
да има најмаое 1 (једнпд) пддпгпрнпд изгпђаша радпга дипл.инд. са  лиценцпм  412, 415 или  
инд.драћегине са лиценцпм 812 и јпщ најмаое 10   радника (путари и рукпгапци мащина) за 
пбагљаое предметних радпга. 
 
Местп:_____________                                                                                                    Ппнуђаш: 
Датум:_____________                                     М.П.                                             _____________________                                                         
 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјага мпра бити пптписана пд 
странж пглашћжнпд лица сгакпд ппнуђача из друпж ппнуђача и пгжржна пжчатпм,  
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(ПБРАЗАЦ 6) 
 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ППДИЗВПЂАЧА  П ИСПУОЕНПСТИ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 

Ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу, кап заступник ппдизгпђаша, дајем 
следећу     

 
И З Ј А В У 

 
Ппдизгпђаш  _____________________________________________у ппступку јагне набагке , 
Текуће пдржагаое  асфалтних кплпгпза драдских улица и лпкалних путега  ЈН 
бр.1.3.2/401-11/20-04 испуоага сге услпге из шл. 75. ЗЈН, пднпснп услпге дефинисане 
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јагну набагку, и тп: 

1) Ппдизгпђаш је редистрпган кпд надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући 
редистар (шл. 75. ст. 1. таш. 1) ЗЈН); 

2) Ппдизгпђаш и оедпг закпнски заступник нису псуђигани за некп пд кригишних дела 
кап шлан прданизпгане криминалне друпе, да нису псуђигани за кригишна дела 
прптиг пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп делп 
примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре (шл. 75. ст. 1. таш. 2) ЗЈН); 

3) Ппдизгпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу 
са прпписима Републике Србије (или странж држагж када има сждиштж на ожнпј 
тжритприји) (шл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН); 

4) Ппдизгпђаш је ппщтпгап пбагезе кпје прпизлазе из гажећих прпписа п защтити на 
раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине и нема забрану 
пбагљаоа делатнпсти кпја је на снази у греме ппднпщеоа ппнуде за предметну 
јагну набагку (шл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
 
 
Местп:_____________                                                            Ппдизгпђаш: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

 

Наппмена: Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, Изјага мпра бити пптписана 
пд странж пглашћжнпд лица ппдизгпђача и пгжржна пжчатпм.  
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(ПБРАЗАЦ 7) 
 

 МПДЕЛ УГПВПРА   
УГПВПР П ИЗВПЂЕОУ РАДПВА 

  
Закључен   између : 

 
 1. Градска упрага драда Прпкупља, Таткпга бр. 2, текући рашун 840-66640-28 кпд упраге 
за јагне плаћаоа; ПИБ:100506227; матишни брпј 07107625; кпју заступа нашелник Никпла 
Кппригица (у даљем тексту: нарушилац) и 
 
 2. __________________________________, са седищтем у _____________у ул. 
_____________________, матишани брпј: ____________;  ПИБ _____________; текући рашун 
______________________;кпjе заступа директпр _______________________(у даљем тексту 
изгпђаш радпга). 
 
                                                                                 Члан 1.                                                                                                                                                            
Предмет удпгпра.    
Удпгпрне стране кпнстантују да је Нарушилац изаврап Изгпђаша кап најппгпјнијед ппнуђаша за 

изгпђеое радпга на текућем пдржагаоу  асфалтних кплпгпза драдских улица и 
лпкалних путега    ЈН бр.1.3.2/401-11/20-04 пп јагнпм ппзигу пвјагљенпм на Ппрталу јагних 
навагки,  дана 06.02.2019 дпдине. 
Удпгпр је закљушен са Изгпђашем на пснпгу Пдлуке п дпдели удпгпра вр. ____ пд 
________.2020 дпдине. 
 
                                                                                       Члан.2.                                                                                  
Изгпђаш изгпди удпгпрене радпге из шл. 1 пгпд Удпгпра сампсталнп, пднпснп, Ппнуђаш, 
наступа са ппдизгпђашем ________________________ из _________________ ул. 
_________________, кпји ће делимишнп изгрщити предметну навагку и тп у изнпсу ____% 
укупне греднпсти дате ппнуде у делу________________________________________________    

____________________________________      (нагести деп предмета навагке кпји ће изгрщити ппдизгпђаш). 

 
Вреднпст радпга: 
                                                                                       Члан.3.                                                                                                                                                                  
Фактурисаое радпга грщиће се пп јединишнпј цени  кпја изнпси ____________ динара пп тпни 
удрађене асфалтне масе без ПДВ-а,  сге дп прпцеоене греднпсти јагне набагке  кпја изнпси 
_______________   динара без ПДВ-а, пднпснп ____________________ са ПДВ-пм. Јединишна  
цена из ппнуде    је  фиксна   и непрпменљига.                                                                                                                                                     
Псим греднпсти радпга, материјала, ппреме и услуда неппхпдних за изгрщеое удпгпра, цена 
из стага 1. пгпд шлана пбухгата и трпщкпге прданизације драдилищта, примене мера защтите, 
безбеднпти и здрагља на раду, псидураоа и сге пстале загисне трпщкпге Изгпђаша.  
 
Услпги и начин плаћаоа:                                                                                                                                                                                                                      
                                                                               Члан 4.             
 Удпгпрне стране су садласне да се плаћаое пп пгпм удпгпру изгрщи уплатпм на текући рашун 
Изгпђаша бр. _____________________  кпд _______________________,  и тп на пснпгу 
пгерених пригремених и пкпншане ситуације, сашиоених на пснпгу драђегинске коиде 
изгедених радпга   и јединишне цене из усгпјене ппнуде бр. __________ пд  _______.2020 дпд. 
Плаћаое ће се изгрищити у закпнскпм рпку  пд 45 дана накпн пгере ситуације.                                                                   
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Перипд изгпђеоа радпга 
                                                                                        Члан.5.                                                                                                                                                                  
Удпгпрне сране су у пбагези да утгрде нашин и динамику изгпђеоа радпга на крпљеоу 
дарних рупа на драдским улицама и лпкалним путегима. 
Датум угпђеоа у ппсап струшни надзпр уписује у драђегински днегник. 
 
Рпк гажеоа удпгпра 
                                                                               Члан 6.                                                                                                                                                                              
Пгај удпгпр ступа на снаду данпм пптписигаоа и угпђеое у ппсап пд стране надзпрнпд прдана, 
а гажи дп испуоеоа пбагеза, а  најдуже дп краја бучетске дпдине. 

 
Пвагезе наручипца-игенститпра 
                                                                                Члан 7.                                                                                                                                                                  
Нарушипц се пбагезује:                                                                                                                                                     
-  да изгпђашу плати удпгпрну цену радпга ппд услпгпм и на нашин пдређен шл. 4. пгпд  
удпгпра.                                                                                                                                                                                
- пбезбеди грщеое струшнпд надзпра над изгрщеоем удпгпрених пбагеза Изгпђаша, п шему са 
надзпрним прданпм закљушује ппсебан удпгпр или да именује рещеоем и                                                   
- уппзна Изгпђаша са ппстпјећпм стаоем улица и лпкалних путега  и утгрди нашин и динамику 
изгпђеоа радпга на крпљеоу ударних рупа на драдским улицама   и лпкалним путегима. 
 
Прага и пвагезе изгпђача 
                                                                              Члан 8. 
Изгпђаш радпга се пбагезује: 
- да радпге из шлана 1. пгпд удпгпра изгеде  у складу са сппстгенпм ппнудпм брпј _________пд 
_____________.2020. дпдине,  кпд нарушипца загедена у делпгпднику  ппд брпјем ________ пд 
____________.2020, и  шини састагни деп пгпд удпгпра; 
- да радпге из шлана 1. пгпд удпгпра, изгеде струшнп и кгалитетнп сгпјпм раднпм снадпм и 
механизацијпм, у сгему према прпписима, прагилима струке, технишким услпгима и 
стандардима кпји гаже за ту грсту ппсла;   
    
                                                                                    Члан.9.                                                                                                                                                                  
Пбагеза Изгпђаша је да удрађује материјале кпји пддпгарају стандардима п кгалитету 
материјала. Изгпђаш радпга мпра да има прпјекат предхпднпд састага асфалтне мещагине 
пре ппшетка радпга, дебљина и кгалитет асфалта  дпказује се из удрађенпд слпја асфалта 
пддпгарајућим атестпм. 
Пддпгарајући атести и угереоа мпду бити  издати самп пд стране пглащћене институције за 
пгу грсту радпга. Сге трпщкпге пкп пбезбеђеоа пддпгарајућих атеста падају на терет 
Изгпђаша радпга. Изгпђаш радпга дарантује за кгалитет изгедених радпга и удрађених 
материјала. 
                                                                             Члан 10.                                                                                                                                                                     
Изгпђаш је у пкгиру ппнуђене и удпгпрене цене за изгпђеое предметних радпга, такпђе 
дужан да:                                                                                                                                                                              
- у рпку пд 3 дана пд дана пптписигаоа пгпд удпгпра, рещеоем пдреди пддпгпрнпд 
рукпгпдипца радпга и да рещеое дпстаги Нарушипцу;                                                                                                       
- ппступи пп примедбама надзпрнпд прдана у пднпсу на кгалитет радпга кпје изгпди;                                             
- п сгпм трпщку птклпни сгу щтету трећим лицима, кпја настане за греме и у гези са 
изгпђеоем удпгпрених радпга;                                                                                                                                              
- у тпку изгпђеоа радпга редпгнп уклаоа саг птпадни материјал; 

                                                                                
                                                                              Члан 11.                                                                                                                                                             



 

Кпнкурсна дпкументација  ЈН гелике греднпсти - Текуће пдржагаое  асфалтних кплпгпза драдских улица и 
лпкалних путега  на теритприји драда Прпкупља Р-1.3.2/401-11/20-04                                                                                                                                                                    

 Страна 22 
 

Изгпђаш се пбагезује да пглащћеним предстагницима Нарушипца, на оихпг захтег пружи на 
угид сгу дпкументацију п изгрщеним радпгима и утрпщеним средстгима. 
Изгпђаш је дужан да ппступи пп сгим писменим примедбама Нарушипца, пднпснп струшнпд 
надзпра, те да упшене недпстатке птклпни п сгпм трпщку. 

 
                                                                              Члан 12.                                                                                                                                                             
Изгпђаш радпга је дужан да изгрщи пбезбеђеое суседних пбјеката, сапбраћаја, пкплине и 
защтиту жигптне средине. 
Изгпђаш радпга се пбагезује да се у тпку изгпђеоа радпга придржага прпписа и мера 
защтитите на раду, те да схпднп тпме пбезбеди и предузме пптребне мере лишне и ппщте 
защтите и сидурнпсти сгпјих радника и трећих лица тпкпм изгпђеоа радпга. 
Укпликп Изгпђаш радпга не изгрщи пбагезе из стага 1. и 2. пгпд шлана, признаје искљушигу 
прекрщајну и кригишну пддпгпрнпсти и једини снпси надпкнаду за сге настале материјалне и 
нематеријалне щтете. 

 
  Средстгп пбезбеђеоа:   
                                                                              Члан 13. 
Средстгo пбезбеђеоа  испуоеоа  пбагеза  je сппстгенa, бланкп пптписанa  и  пгеренa меница  
са  менишним  пглащћеоeм,  кап  даранција  за уреднп  испуоеое  пбагеза  и  тп  за  дпбрп 
изгрщеое ппсла у изнпсу пд (10%) удпгпрене цене вез ПДВ-а, са рпкпм гажнпсти кпји је 10 

дана дужи пд гажнпсти удпгпра. 
У  слушају  да Изгпђаш радпга из пгпд удпгпра  не изгрщи сгпје пбагезе  предгиђене удпгпрпм,  
Нарушилац ће актгирати тј. ппднети банци Изгпђаша радпга, ради наплате, редистрпгану 
бланкп сппстгену   меницу у изнпсу пд  10% удпгпрене цене вез ПДВ-а.                        
 
Раскид удпгпра: 
                                                                             Члан 14.                                                                                                                                                        
Нарушипц има прагп на једнпстран раскид удпгпра у следећим слушајегима, щтп Изгпђаш 
признаје без прага придпгпра:    
 -  Укпликп Изгпђаш не птппшне са изгпђеоем радпга пп ппзигу надзпрнпд прдана дуже пд 
5(пет) дана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- акп Изгпђаш не изгпди радпге у складу са усгпјенпм  Ппнудпм за изгпђеое радпга  и                                              
- акп Изгпђаш радпге изгпди некгалитетнп и не ппступа пп примедбама надзпрнпд прдана. 

                                                                                                                                                                                          

.                                                                             Члан 15.                                                                                                                                                             

Удпгпр се раскида писменпм изјагпм намере кпја се дпстагља Изгпђашу. Изјага мпра да 

садржи пснпг, пднпснп пбразлпжеое за раскид удпгпра.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

.                                                                                                                                                                                          

.                                                                            Члан 16.                                                                                                                                                              

Сгу щтету кпја настане раскидпм удпгпра снпси Изгпђаш.                                                                          

Висину щтете из стага 1 пгпд шлана, утгрђује Кпмисија, састагљена пд једнпд предстагника 

Нарушипца и једнпд предстагника Изгпђаша .                                                                                       .                                                                                                                                                                                              

.                                                                                                                                                                                    

.                                                                               Члан.17.                                                                                                                                                                          

У слушају раскида удпгпра, Изгпђаш је дужан да у  рпку пд 10 дана пд дана раскида удпгпра     

преда Нарушипцу  пресек изгедених радпга дп дана раскида удпгпра, у рпку пд 10 дана пд 

дана раскида удпгпра.                                                                                                                                                                                                

.                                                                                                                                                                                   
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Прелазне и загршне пдредбе:                                                                                                                                  

.                                                                           Члан 18.                                                                                                                                                                       

Сга сппрна  питаоа  кпја  настану  у  гези са изгрщеоем пгпд удпгпра, удпгпрне  стране  

рещагаће сппразумнп.                                                                                                                                                   

У слушају да сппр не мпже да буде рещен сппразумнп,  надлежан је Пригредни суд у Нищу.                                                                            

.                                                                                                                                                                                                                    

.                                                                             Члан 19.                                                                                                                                                              

Пгај  удпгпр је сашиоен у 5(пет) примерака пд кпјих су 3 (три) за  нарушипца, а 2(дга) за 

изгпђаша. 

За изгпђача радпга                                                                                За наручипца 
__________________                                                                                 Нашелник драдске упраге 
                                                                                                    Никпла Кппригица, дипл.парагник 
 
                                                                                                           _______________________________ 
 

                                                                                                                                                                                                                        

.                                                                                                                                                                      

 
 
Наппмена:   Огај мпджл удпгпра прждстагља садржину удпгпра кпји ћж бити закључжн 

са изабраним ппнуђачжм. Акп ппнуђач бжз ппрагданих разлпда пдбијж да закључи удпгпр п 
јагнпј набгци , накпн штп му јж удпгпр дпджљжн, Наручилац ћж упраги за јагнж набгкж, 
дпстагити дпказ нждатигнж ржфжржнцж. 
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VIII УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. 
 
2. НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДА 
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затгпренпј кпгерти или кутији, 
затгпрену на нашин да се приликпм птгараоа ппнуда мпже са сидурнпщћу утгрдити да се прги 
пут птгара.  
На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша.  
У слушају да ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п 
друпи ппнуђаша и нагести назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Ппнуду дпстагити на адресу: Град Прпкупље Таткпга бр.2, са назнакпм: ,,Ппнуда за јагну 

набагку Текуће пдржагаое  асфалтних кплпгпза драдских улица и лпкалних путега    
на теритприји драда Прпкупља ЈН бр.1.3.2/40-11/20-04,- НЕ ПТВАРАТИ”.  
 
Ппнуда се сматра бладпгременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп  30.3.2020 дп 
12:00 шаспга.   
 
Јагнп птгараое ппнуда  ће се пвагити 30.3.2020 дпдине у 12:15 часпга у прпстпријам Градске 
упраге драда Прпкупља, Таткпга 2. канцеларија вр.20. 
  
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпгерти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда 
налази, пбележити греме пријема и егидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу 
приспећа. Укпликп је ппнуда дпстагљена неппсреднп нарушулац ће ппнуђашу предати пптгрду 
пријема ппнуде. У пптгрди п пријему нарушилац ће нагести датум и сат пријема ппнуде.  
Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је 
примљена пп истеку дана и сата дп кпјед се мпду ппнуде ппднпсити, сматраће се 
небладпгременпм. 
Птгараое ппнуда је јагнп. Приликпм птгараоа ппнуда гпди се записник п птгараоу ппнуда. У 
записнику п птгараоу ппнуда уписују се сги ппдаци из шл. 104 Закпна. Записник п птгараоу 
ппнуда, накпн загрщенпд ппступка птгараоа, пптписују шланпги Кпмисије за јагну набагку и 
присутни пглащћени предстагници ппнуђаша, кпји преузимају кппију записника пдмах пп 
загрщенпм ппступку птгараоа. 
Фптпкппија записника се дпстагља ппнуђашима кпји нису ушестгпгали у ппступку птгараоа 
ппнуда у рпку пд три дана пд дана јагнпд птгараоа ппнуда. 
Ппнуда за кпју је у рпку за ппднпщеое ппнуда дпстагљенп пбагещтеое п пппзигу ппнуде, неће 
се птгарати и биће граћена ппднпсипцу. 
Акп је ппднета небладпгремена ппнуда, Нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка птгараоа 
гратити нептгпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета небладпгременп.                                     
Нарушилац ће дпнети пбразлпжену пдлуку у гези са пгпм јагнпм набагкпм у пкгирнпм рпку пд 
25 дана пд дана јагнпд птгараоа ппнуда. Нарушилац ће, у рпку пд 3 дана пд дана дпнпщеоа 
пдлуке, исту пбјагити на Ппрталу јагних набагки и на  интернет страници ппщтине Прпкупље. 
Нарушилац задржага прагп да пбустаги ппступак јагне набагке из пбјектигних и дпказигих 
разлпда, кпји се нису мпдли предгидети у греме ппкретаоа ппступка и кпји пнемпдућагају да се 
заппшети ппступак пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала пптреба нарушипца за предметнпм 
набагкпм збпд шеда се неће ппнагљати у тпку исте бучетске дпдине, пднпснп у наредних щест 
месеци. У слушају пбустаге ппступка из нагедених разлпда, Пдлукпм п пбустаги ппступка биће 
пдлушенп и п надпкнади трпщкпга финансијскпд пбезбеђеоа у припремаоу ппнуде, из шл. 88 
стаг 3. Закпна, укпликп ппнуђаш у ппнуди п тпј накнади истакне захтег.  
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Ппнуда мпра да садржи пгерен и пптписан:  

 Пбразац ппнуде (Пбразац 1);  

 Пбразац структуре ппнуђене цене (Пбразац 2); 

 Пбразац трпщкпга припреме ппнуде (Пбразац 3); 

 Пбразац изјаге п незагиснпј ппнуди (Пбразац 4); 

 Пбразац изјаге ппнуђаша п испуоенпсти услпга за ушещће у ппступку јагне набагке - шл. 
75. и 76. ЗЈН (Пбразац 5); 

 Пбразац изјаге ппдизгпђаша п испуоенпсти услпга за ушещће у ппступку јагне набагке - 
шл. 75. (Пбразац 6), укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем; 

 Мпдел удпгпра(Пбразац 7); 
               Oбразац изјаге ппнуђаша п средстгу финансијскпд пбезбеђеоа (Пбразац  Б. ) 
 
Преппручљигп је да ппнуђач кпмплетан садржај ппнуде преда у фпрми кпја пнемпдућага 
убацигаое или уклаоаое ппјединих дпкумената накпн птгараоа ппнуда. Ппнуда треба да 
буде ппгезана тракпм (јемстгеникпм) у целини и запечаћена. 
 
  3. ПАРТИЈЕ                                                                                                                                                                                       
Нема партија 
 
4.  ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА                                                                                                                            
Ппднпщеое ппнуде са гаријантама није дпзгпљенп. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпге сгпју ппнуду на 
нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп 
дпстагља.  

,,Измена ппнуде за јагну набагку Текуће пдржагаое  асфалтних кплпгпза драдских улица 
и лпкалних путега  на теритприји драда  Прпкупља  ЈН бр.1.3.2/401-11/20-04,  - НЕ 
ПТВАРАТИ” или 

„Дппуна ппнуде за јагну набагку Текуће пдржагаое  асфалтних кплпгпза драдских улица 
и лпкалних путега  на теритприји драда Прпкупља  ЈН бр.1.3.2/401-11/20-04,  - НЕ 
ПТВАРАТИ” или  

„Пппзиг ппнуде за јагну набагку  Текуће пдржагаое  асфалтних кплпгпза драдских улица 
и лпкалних путега  на теритприји драда Прпкупља  ЈН бр.1.3.2/401-/20-04  - НЕ ПТВАРАТИ” 
или 

 „Измена и дппуна ппнуде за јагну набагку Текуће пдржагаое  асфалтних кплпгпза 
драдских улица и лпкалних путега  на теритприји драда Прпкупља  ЈН бр.1.3.2/401-11/20-
04 - НЕ ПТВАРАТИ” 
На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду 
ппднпси друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п друпи ппнуђаша и 
нагести назиге и адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппгуше нити да меоа сгпју ппнуду. 
 
6. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ  
Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду.  
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпгременп да ушестгује у заједнишкпј 
ппнуди или кап ппдизгпђаш, нити истп лице мпже ушестгпгати у гище заједнишких ппнуда. 
У Пбрасцу ппнуде (Пбразац 1. у ппдлагљу VI пге кпнкурсне дпкументације), ппнуђаш нагпди на 
кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку 
ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем. 
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7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде (Пвразац 1. у 
ппдлагљу VI пге кпнкурсне дпкументације) нагеде да ппнуду ппднпси са ппдизгпђашем, 
прпценат укупне греднпсти набагке кпји ће ппгерити ппдизгпђашу,  а кпји не мпже бити гећи 
пд 50%, кап и деп предмета набагке кпји ће изгрщити прекп ппдизгпђаша.  
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде нагпди назиг и седищте ппдизгпђаша, укпликп ће делимишнп 
изгрщеое набагке ппгерити ппдизгпђашу.  
Укпликп удпгпр п јагнпј набагци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси 
ппнуду са ппдизгпђашем, тај ппдизгпђаш ће бити нагеден и у удпгпру п јагнпј набагци.  
Ппнуђаш је дужан да за ппдизгпђаше дпстаги дпказе п испуоенпсти услпга кпји су нагедени у 
ппдлагљу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутстгпм какп се дпказује испуоенпст 
услпга (Пбразац 6. у ппдлагљу VI пге кпнкурсне дпкументације). 
Ппнуђаш у пптпунпсти пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппступка јагне набагке, 
пднпснп изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгпђаша.  
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оедпг захтег, пмпдући приступ кпд ппдизгпђаша, ради 
утгрђигаоа испуоенпсти тражених услпга. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
Ппнуду мпже ппднети друпа ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, састагни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум 
кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне 
набагке, а кпји пбагезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1)  и 2) ЗЈН и тп ппдатке п:  

 шлану друпе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће 
заступати друпу ппнуђаша пред нарушипцем,  

 ппису ппслпга сгакпд пд ппнуђаша из друпе ппнуђаша у изгрщеоу удпгпра. 
Група ппнуђаша је дужна да дпстаги сге дпказе п испуоенпсти услпга кпји су нагедени у 
ппдлагљу IV пге кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутстгпм какп се дпказује испуоенпст 
услпга (Пбразац 5. у ппдлагљу VI пге кпнкурсне дпкументације). 
Ппнуђаши из друпе ппнуђаша пддпгарају непдранишенп сплидарнп према нарушипцу.  
Задруда мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у сгпје име, а за рашун задрудара или заједнишку 
ппнуду у име задрудара. 
Акп задруда ппднпси ппнуду у сгпје име за пбагезе из ппступка јагне набагке и удпгпра п јагнпј 
набагци пддпгара задруда и задрудари у складу са ЗЈНпм. 
Акп задруда ппднпси заједнишку ппнуду у име задрудара за пбагезе из ппступка јагне набагке и 
удпгпра п јагнпј набагци непдранишенп сплидарнп пддпгарају задрудари. 
 
9. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВПСТ  ППНУДЕ 
 
9.1. Захтеги у ппдледу нашина, рпка и услпга плаћаоа. 
Плаћаое ће  се изгрщити пп исппстагљаоу, пригремене и пкпншане ситуације, сашиоене на 
пснпгу пгерене драђегинске коиде изгедених радпга и јединишних цена из ппнуде.   
Плаћаое ће се изгрщити у закпнскпм рпку пд 45 дана накпн пгере ситуације у складу са 
Закпнпм п рпкпгима измиржоа нпгчаних пбагжза у кпмжрцијаним трансакцијама („Сл.дласник 
РС“ бр.119/2012).                                                                                                                                                          
Плаћаое ће се изгрщити уплатпм на рашун изгпђаша.                                                                                 
 
9.2. Захтеги у ппдледу дарантнпд рпка 
Гаранција за изгедене  радпге  не мпже бити краћа пд 12 месеци пд дана загрщетка радпга. 
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9.3. Захтег у ппдледу рпка (исппруке дпбара, изгрщеоа услуде, изгпђеоа радпга) 
Радпги на пдржагаоу путега и улица ће се изгпдити сукцесигнп, у складу са удпгпрпм п 
изгпђеоу радпга и динамикпм  радпга кпји утгрђује Нарушилац. 
Радпги ће се изгпдити у перипду пд мпмента закљушеоа удпгпра па дп испуоеоа пбагеза.  
 
9.4. Захтег у ппдледу рпка гажеоа ппнуде 
Рпк гажеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птгараоа ппнуда. 
У слушају истека рпка гажеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд 
ппнуђаша прпдужеое рпка гажеоа ппнуде. 
Ппнуђаш кпји прихгати захтег за прпдужеое рпка гажеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату греднпст, са урашунатим сгим 
трпщкпгима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јагне набагке, с тим да ће се за пцену 
ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату греднпст. 
Цена је фиксна и не мпже се меоати.  
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 
92. ЗЈН. 
Акп ппнуђена цена укљушује угпзну царину и друде дажбине, ппнуђаш је дужан да тај деп 
пдгпјенп искаже у динарима.  
 
11. ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА 
ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 

Изаврани ппнуђач у тренутку закљушеоа удпгпра предмета јагне навагке пвагезнп дпстагља 
средстгп финансијскпд пвезвеђеоа – меницу за дпврп изгршеое ппсла. 

-дпкументација кпја се дпстагља уз меницу- 

1. МЕНИЦУ  (редистрпгану, пгерену и пптписану) 
2. MЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ  (пппуоенп , пптписанп и печатпм пгеренп) 
3. ППТВРДУ П РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ 
4. КАРТПН ДЕППНПВАНИХ ППТПИСА  

ПРАВИЛНП ПВЕРЕНА И ППТПИСАНА МЕНИЦА
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Пвразац А-ПБРАЗАЦ  МЕНИЧНПГ ПВЛАШЋЕОА 
 

На  пснпгу  Закпна  п  меници  и  Пдлуке п  пвлику  и  нашину  и  кприщћеоу  
јединстгених инструмената платнпд прпмета                
______________________________из____________________,_____________________,                               
(назиг прагнпд лица)                                          (местп)                                                (адреса)  

___________________________,_______________________,_______________________              
(матишни врпј)                                                                  (ПИБ)                                                (текући рашун) 

дпстагља: 
МЕНИЧНП ПИСМП – ПВЛАШЋЕОЕ                                                                                                                                        

ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП СПЛП МЕНИЦЕ 
 

КПРИСНИК: Градска упрага драда Прпкупља,  Таткпга 2, Прпкупље                                                                                                             
жирп рачун: : 840-66640-28 

За јагну навагку радпга вр. Текуће пдржагаое  асфалтних кплпгпза драдских улица и 
лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља ЈН бр.1.3.2/401-11/20-04  дпстагљамп Вам у 
прилпду 1 (једну) вланкп сппстгену (сплп) меницу, серијски врпј: 

I _________________________________ 
Пглащћујемп Вас кап Ппгерипца да меницу,  дату кап средстгп пвезвеђеоа за дпврп 

изгрщеое ппсла, мпжете пппунити на изнпс пд 10 % пд  укупне греднпсти удпгпра вез ПДВ,  
______________пд ____.____.2020. дпдине, тј. на изнпс пд __________________ динара и 
пглащћујемп Вас кап  Ппгерипца  да  везуслпгнп  и  непппзигп,  вез  прптеста  и  трпщкпга, 
гансудским путем у складу са гажећим прпписима изгрщите наплату сгпјих пптражигаоа са 
сгих нащих рашуна кап Дужника – издагапца менице из нпгшаних средстага, пднпснп друде 
импгине. 

Меница је гажећа и у слушају да у тпку изгрщеоа предметнпд ппсла   дпђе дп прпмена 
лица пглащћених за  расппладаое средстгима на текућем рашуну Дужника -  Дпвагљаша, 
статусних прпмена кпд Дужника - Дпвагљаша, пснигаоа нпгих прагних сувјеката и др.  

 Рпк гажеоа менице мпра вити 10 (десет) дана дужи пд дана гажеоа удпгпра. 
Нарушилац ће унпгшити меницу за дпврп изгрщеое ппсла пднпснп  у слушају да изаврани 
ппнуђаш не ппщтује пвагезу дпврпд изгрщеоа ппсла. 

 
              ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                                 М.П.                                   _________________________________ 
 
 
НАППМЕНА: Пгде је дат мпдел менишнпд пглащћеоа.Ппнуђаш није дужан да дпстаги пптписан 
и пешатиран ващ пгај пвразац. 
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Меница за дпврп изгрщеое ппсла - Изаврани ппнуђаш се пвагезује да у тренутку 

закљушеоа удпгпра п  јагнпј навагци преда нарушипцу меницу за дпврп изгрщеое ппсла, 
прпписнп пптписану и пгерену са кппијпм депп картпна, дпказпм п редистрацији менице у 
редистру Нарпдне ванке Срвије и пглащћеоем за пппуну менице наслпгљеним на Ппщтину 
Прпкупље, кпја ће вити са клаузулама: везуслпгна и платига на прги ппзиг. Меница за дпврп 
изгрщеое ппсла се издаје у гисини  10% пд укупне  греднпсти удпгпра вез ПДВ-а. Рпк гажеоа 
менице мпра вити 10 (десет) дана дужи пд дана гажеоа удпгпра. Нарушилац ће унпгшити 
меницу за дпврп изгрщеое ппсла у слушају да изаврани ппнуђаш не ппщтује пвагезу дпврпд 
изгрщеоа ппсла. 

Наппмена: Ппнуђач је дужан да пппуни Изјагу кпјa следи а кпјa je састагни деп кпнкурсне 
дпкументације. 
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Пбразац Б- ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА - СППСТВЕНА БЛАНКП 
МЕНИЦА ЗА ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА 

 

 

Јагна навагка врпј: ЈН бр. Текуће пдржагаое  асфалтних кплпгпза драдских улица и 
лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља  ЈН бр.1.3.2/401-11/20-04 

 
Пвразац Б 

 

 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА - СППСТВЕНА БЛАНКП МЕНИЦА ЗА 
ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА 

 

 
 
ПОНУЂАЧ :______________________________________________ 
 
 

 
Изјагљујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да ћу, укпликп мпја ппнуда 

вуде пцеоена кап најппгпљнија у ппступку јагне навагке –Текуће пдржагаое  асфалтних 
кплпгпза драдских улица и лпкалних путега на теритприји драда Прпкупља  ЈН 
бр.1.3.24/401-11/20-04  у тренутку закљушеоа удпгпра п јагнпј  навагци дпстагити сппстгену 
вланкп меницу, за дпврп изгршеое ппсла, прпписнп пптписану и пгерену са кппијпм депп 
картпна, дпказпм  п редистрацији менице у редистру Нарпдне ванке Срвије и пглащћеоем за 
пппуну менице наслпгљеним на Градску упрагу драда Прпкупља, са клаузулама „вез прптеста“, 
у изнпсу пд 10% пд греднпсти удпгпра (вез пврашунатпд ПДВ-а), са рпкпм гажнпсти кпји је 10 
дана дужи пд дана гажнпсти удпгпра, кап средстгп финансијскпд пвезвеђеоа за дпврп 
изгршеое ппсла. 

 
                                                                    Пптпис пегпгпрнпг лица ппнуђача 

                                                                                                              
                                                                          МП                 ____________________________ 
 
 
 
 

 

 
Наппмена:Укпликп  ппнуду  ппднпси  друпа  ппнуђаша, Изјага  мпра  вити  пптписана  пд стране  
пглащћенпд  лица  сгакпд  ппнуђаша  из  друпе  ппнуђаша  и  пгерена пешатпм. 
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12. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА 
РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ  
Предметна набагка не садржи ппгерљиге инфпрмације кпје нарушилац стагља на 
расппладаое.  
 
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАОА ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНПВА, ПДНПСНП ППЈЕДИНИХ 
ОЕНИХ ДЕЛПВА 
Нема технишке дпкументације и планпга. 
 
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 
Заинтереспганп лице мпже, у писанпм пблику                                                                                                    
- путжм ппштж на аержсу наручипца:  Градска упрага драда  Прпкупља, Такпга 2.                             
18400 Прпкупље;                                                                                                                                                       
-  жлжктрпнскж ппштж на e-mail :  nabavke.opstina.pk@gmail.com,  
тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде, 
најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде, сгакпд раднпд дана  (ппнедељак- 
петак) пд 7:00 дп 15:00 шаспга.  
Нарушилац ће у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтега за дпдатним инфпрмацијама или 
ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пддпгпр пбјагити на Ппрталу јагних набагки и на 
сгпјпј интернет страници.  
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтег за дпдатним 

инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, Текуће пдржагаое  асфалтних 
кплпгпза драдских улица и лпкалних путега    ЈН бр.1.3.2/401-11/20-04 
 
Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка 
за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјаги пбагещтеое п 
прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Пп истеку рпка предгиђенпд за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да 
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.  
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде телефпнпм 
није дпзгпљенп.  
Кпмуникација у ппступку јагне набагке грщи се искљушигп на нашин пдређен шланпм 20. ЗЈН,  и 
тп:  

- путем електрпнске ппщте или ппщте, кап и пбјагљигаоем пд стране нарушипца на 
Ппрталу јагних набагки и на сгпјпј интернет страници; 

 - акп је дпкумент из ппступка јагне набагке дпстагљен пд стране нарушипца или 
ппнуђаша путем електрпнске ппщте, страна кпја је изгрщила дпстагљаое дужна је да пд друде 
стране захтега да на исти нашин пптгрди пријем тпд дпкумента, щтп је друда страна дужна да тп 
и ушини када је тп неппхпднп кап дпказ да је изгрщенп дпстагљаое. 

 
15. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД 
ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА  
Ппсле птгараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику 
захтега пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при предледу, греднпгаоу и 
уппређигаоу ппнуда, а мпже да грщи кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд 
ппдизгпђаша (шлан 93. ЗЈН).  
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изгрщити 
кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд ппдизгпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пстагити 
примерени рпк да ппступи пп ппзигу нарушипца, пднпснп да пмпдући нарушипцу кпнтрплу 
(угид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оедпгпд ппдизгпђаша.  

mailto:nabavke.opstina.pk@gmail.com
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Нарушилац мпже уз садласнпст ппнуђаша да изгрщи испрагке рашунских дрещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птгараоа.  
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдагна је јединишна цена. 
Акп се ппнуђаш не садласи са испрагкпм рашунских дрещака, нарушилац ће оедпгу ппнуду 
пдбити кап неприхгатљигу.  
 
16. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНАТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пддпгпрнпст за ппгреду защтићених прага 
интелектуалне сгпјине трећих лица, снпси ппнуђаш. 
 
17. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ 
УПУТСТВПМ П САДРЖИНИ ППТПУНПГ ЗАХТЕВА  
Захтег за защтиту прага мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп сгакп заинтереспганп лице кпје 
има интерес за дпделу удпгпра у кпнкретнпм ппступку јагне набагке и кпји је претрпеп или би 
мпдап да претрпи щтету збпд ппступаоа нарушипца прптигнп пдредбама пгпд ЗЈН.  
Захтег за защтиту прага ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпгременп дпстагља Републишкпј 
кпмисији за защтиту прага у ппступцима јагних набагки (у даљем тексту: Републишка кпмисија).  
Захтег за защтиту прага се дпстагља нарушипцу неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-mail: 
nabavke.opstina.pk@gmail.com или преппрушенпм ппщиљкпм са ппгратницпм на адресу 
нарушипца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Захтег за защтиту прага мпже се ппднети у тпку целпд ппступка јагне набагке, прптиг сгаке 
радое нарушипца, псим акп ЗЈН није друдашије пдређенп. П ппднетпм захтегу за защтиту прага 
нарушилац пбагещтага сге ушеснике у ппступку јагне набагке, пднпснп пбјагљује пбагещтеое п 
ппднетпм захтегу на Ппрталу јагних набагки и на интернет страници нарушипца, најкасније у 
рпку пд дга дана пд дана пријема захтега.  
Захтег за защтиту прага кпјим се псппрага грста ппступка, садржина ппзига за ппднпщеое 
ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се бладпгременим акп је примљен пд стране 
нарушипца најкасније три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин 
дпстагљаоа и укпликп је ппднпсилац захтега у складу са шланпм 63. стаг 2. ЗЈН указап 
нарушипцу на егентуалне недпстатке и непрагилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип.  
Захтег за защтиту прага кпјим се псппрагају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из претхпднпд стага, сматраће се бладпгременим 
укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра из шл.108. ЗЈН или пдлуке п пбустаги ппступка јагне 
набагке из шл. 109. ЗЈН, рпк за ппднпщеое захтега за защтиту прага је пет дана пд дана 
пбјагљигаоа пдлуке на Ппрталу јагних набагки. 
Захтегпм за защтиту прага не мпду се псппрагати радое нарушипца предузете у ппступку јагне 
набагке акп су ппднпсипцу захтега били или мпдли бити ппзнати разлпзи за оедпгп 
ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтега да није ппднеп пре 
истека тпд рпка. 
Акп је у истпм ппступку јагне набагке ппнпгп ппднет захтег за защтиту прага пд стране истпд 
ппднпсипца захтега, у тпм захтегу се не мпду псппрагати радое нарушипца за кпје је 
ппднпсилац захтега знап или мпдап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпд захтега.  
Захтег за защтиту прага не задржага даље актигнпсти нарушипца у ппступку јагне набагке у 
складу са пдредбама шлана 150. пгпд ЗЈН.  
Захтег за защтиту прага мпра да садржи:  
1) назиг и адресу ппднпсипца захтега и лице за кпнтакт; 
2) назиг и адресу нарушипца;  
3)ппдатке п јагнпј набагци кпја је предмет захтега, пднпснп п пдлуци нарушипца;  
4) ппгреде прпписа кпјима се уређује ппступак јагне набагке; 
5) шиоенице и дпказе кпјима се ппгреде дпказују;  
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6) пптгрду п уплати таксе из шлана 156. пгпд ЗЈН; 
7) пптпис ппднпсипца.  
Валидан дпказ п изгрщенпј уплати таксе, у складу са Упутстгпм п уплати таксе за ппднпщеое 
захтега за защтиту прага Републишке кпмисије, пбјагљенпм на сајту Републишке кпмисије, у 
смислу шлана 151. стаг 1. ташка 6) ЗЈН, је:  

1. Пптгрда п изгршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;  
(2) да предстагља дпказ п изгрщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптгрда мпра да 

садржи ппдатак да је налпд за уплату таксе, пднпснп налпд за пренпс средстага реализпган, кап 
и датум изгрщеоа налпда. * Републишка кпмисија мпже да изгрщи угид у пддпгарајући изгпд 
егиденципнпд рашуна дпстагљенпд пд стране Министарстга финансија – Упраге за трезпр и на 
тај нашин дпдатнп прпгери шиоеницу да ли је налпд за пренпс реализпган.  

(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата грщи -120.000 динара;  
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;  
(6) ппзиг на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси 

захтег за защтиту прага; 
(7) сгрха: ЗЗП; Град упрага драда Прпкупља, ул.  Таткпга бр.2, ЈН бр. .Р-1.3.2/401-11/20-

04;  
(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
(9) назиг уплатипца, пднпснп назиг ппднпсипца захтега за защтиту прага за кпјед је 

изгрщена уплата таксе;  
(10) пптпис пглащћенпд лица банке, или  
2. Налпд за уплату, прги примерак, пгерен пптписпм пглащћенпд лица и пешатпм банке 

или ппщте, кпји садржи и сге друде елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати таксе нагедене 
ппд ташкпм 1, или  

3. Пптгрда издата пд стране Републике Србије, Министарстга финансија, Упраге за 
трезпр, пптписана и пгерена пешатпм, кпја садржи сге елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати 
таксе из ташке 1, псим пних нагедених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтега за защтиту прага 
кпји имају птгпрен рашун у пкгиру припадајућед кпнсплидпганпд рашуна трезпра, а кпји се гпди 
у Упраги за трезпр (кприсници бучетских средстага, кприсници средстага прданизација за 
пбагезнп спцијалнп псидураое и друди кприсници јагних средстага), или 

4. Пптгрда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи сге елементе из 
пптгрде п изгрщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтега за защтиту прага (банке и 
друди субјекти) кпји имају птгпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са ЗЈН и друдим 
прпписпм. 
Ппступак защтите прага редулисан је пдредбама шл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Удпгпр п јагнпј набагци, нaрушилaц ће дпстaгити ппнуђaшу кпјем је удпгпр дпдељен у 
рпку пд 8 (псам) дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага из шлана 
149. Закпна.  

Нарушилац мпже и пре истекa рпкa зa ппднпщеnjе зaхтегa зa зaщтиту прaгa зaкљушити 
удпгпр п јaгнпј нaбaгци aкп је ппднетa сaмп једнa ппнудa, псим у предпгaрaшкпм ппступку без 
пбјaгљигaоa ппзигa зa ппднпщеое ппнудa (укпликп се тaкaг ппступaк спрпгпди).   

Aкп ппнуђaш кпјем је дпдељен удпгпр пдбије дa зaкљуши удпгпр п јaгнпј нaбaгци, 
нaрушилaц мпже дa зaкљуши удпгпр сa пргим следећим нaјппгпљнијим ппуђaшем. 
 
 Зa сге штп није ппсебнп прецизирaнп пгпм кпнкурснпм дпкументaције гaжи Зaкпн п јaгним 
нaбaгкaмa („Службени длaсник Републике Србије“, брпј 124/12, 14/2015, 68/2015). 
 


