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КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   У 
ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ 

 
РАДПВИ НА АФАЛТИРАОУ УЛИЦЕ (НЕКАТЕГПРИСАНПГ ПУТА) У  ГПРОПЈ 
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JН. Бр.Р-1.3.8/401-32/20-04                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 

 Датум и греме: 
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27.07.2020. дпдине   у   12:15 шаспга 

 
 
 
 
 
 

Прпкупље, јун  2020 дпдине 
 

     
 
 



 

Кпнкурсна дпкументација  јагне набагке  у птгпренпм ппступку -                                                                               
Асфалтираое  улицe (некатедприсанпд пута) у Гпропј Стражаги  ЈН бр. Р-1.3.8/401-32/20-04  

                                                             
 

2/38 

  

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-1.3.8/401-32/20-04 
пд 23.06.2020 и Рещеоа п пбразпгаоу кпмисије за јагну набагку бр.Р-1.3.8/401-32/20-04, дана 
23.06.2020 дпдине, припремљена је:  

 
КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

у птгпренпм ппступку за јагну набагку –                                                                                                             
Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд пута) у   Гпропј Стражаги на делу  к.п. 2345 

КП Гпроа Стражага  ЈН бр. Р-1.3.8/401-32/20-04; 
 
Кпнкурсна дпкументација садржи: 

Поглавље Назив поглавља 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  5 

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

5 

V Критеријуми за дпделу удпгпра 10 

VI Пбрасци кпји шине састагни деп ппнуде 11 

VII Мпдел удпгпра 22 

VIII Упутстгп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 28 

 
Кпнкусна дпкументација садржи 38 стране 
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I   ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Ппдаци п нарушипцу   
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 
Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд пута) у   Гпропј Стражаги на делу  к.п. 2345 КП 
Гпроа Стражага  ЈН бр. Р-1.3.8/401-32/20-04;  
 
ПРН:  45233120 – радпги на издрадои путега;   
                                          
Ппступак јагне навагке се спрпгпди ради закљушеоа удпгпра п јагнпј навагци. 
 
5. Партије 
Премет јагне набагке није је пбликпгана у  партије.  
 
6. Лице за кпнтакт   
Служба јагних набагки- e-mail:  nabavke.opstina.pk@gmail.com 
Телефпн: 027/324-751 лпк.120  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prokuplje.org.rs/
mailto:nabavke.opstina.pk@gmail.com
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА, РАДПВА , НАЧИН СПРПВПЂЕОА 
КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП ИЗВРШЕОА  

 
          
ТЕХНИЧКИ  ППИС 

 
За улицу ( некатедприсан пут) у Гпропј Стражаги  на кат.парц.бр.2345 КП Гпроа Стражага 
 
Ппстпјеће стаое 
             Улица (некатедприсани пут) у Гпропј Стражаги, је са ппдлпдпм негезанпд каменпд 
материјала и  примесама  земљанпд материјала, са нерагнинама и денигелацијпм щтп 
птежага кретаое мптпрних гпзила. 
   Надиб улице у ппдужнпм смислу је дпста стрм, збпд шеда услед падагина дплази дп 
спираоа и надпмилагаоа материјала, ппстпјећи канали и земљани јарак су запущени такп да 
нису у функцији щтп дпдатнп стгара прпблем приликпм атмпсферских падагина. 
            Фактишкп стаое щирине улице је прпменљигп и креће се у расппну пд 3,5m дп 4.0 m, 
а сама катастарска парцела некатедприсанпд пута је такпђе прпменљиге щирине.  

             
Ппис нпгппрпјектпганпд стаоа 
  Предмер идејнпд прпјекта је издрада асфалтнпд кплпгпза, шиме би се пмпдућилп лакще 
пдгијаое сапбраћаја, какп мптпрнпх гпзила такп и пещака.. 
   Укупна дужина прпјектне депнице је 312 m и пружа се прекп катастарске парцеле 
2345 КП Гпроа Стражага. 
 
Пппрешни прпфил 
  Ширина улице је услпгљена фактишким стаоем на терену у пкгиру кат.парц.бр 2345 
КП Гпроа Стражага, изнпси 3.5m. 
  Пппрешни надиб кплпгпза је једнпстран и изнпси и у прагцу и у кригини 2,5%. Кплпгпз 
је пигишен игишоацима дим.12/18 са десне стране у прагцу раста стаципнаже. 
  Банкина је щирине 30cm-50cm щтп је услпгљенп щиринпм парцеле пута. 
 
Уздужни прпфил 
  Улица (некатедприсани пут) је у успунп.  Ппшетка  нигелете је гисински гезан за улицу 
на ппшетку трасе.  
  Ппдужни надиб је даље дефинисан улазима и фактишким стаоем на терену какп се не 
би прагила гелика гисинка разлика и денигелација између истих. 
  Минимални ппдужни надиб је 3.6% , максимални 11.7%. 
 
 
Кплпгпзна кпнструкција 
  Кплпгпзна кпнструкција спада у друпу флексибилних асфалтних кплпгпзних 
кпнструкција. 
            Усгпјена кплпгпзна кпнструкција : 
 
  БНХС16       d=8cm 
  Дрпбљени камени материјал 0-31.5mm  d=10cm 
  Дрпбљени камени материјал 0-63mm  d=20cm 
             
Сгаки пд слпјега мпра да испуни тражену и уједнашену нпсигпст. Гепменишким 
испитигаоима ће се утгрђигати збијенпст слпјега, пднпснп дпказигати  тражени мпдул 
стищоигпсти Мs. Дпои нпсећи слпј мпра бити са мпдулпм стищљигпсти Мs≥55MPa, a дпрои 
нпсећи слпј са мпдулпм стижљигпсти Мs≥65MPa 
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III  ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ,  
 
Идејни прпјекат улица (некатедприсанпд пута) у  Гпропј Стражаги, к.п. бр.2345 КП  Гпроа 
Стражага. 

 
IV  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВП 

КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 
 

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 пге 
кпнкурсне дпкументације), 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. ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ ИЗЈАВА (Овразац 5. у ппдлагљу VI пге 
кпнкурсне дпкументације), 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 периoду  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: 
7.000.000,00 дин. без ПДВ-a. 
 

2. ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ 

кпм  Да ппседује најмаое 

1 
 

ппстрпјеое за прпизгпдоу асфалтне 
масе 

3 камипн кипер    

1 бадер   

1 кпбинпгана мащина 

1 дрејдер 

1 булдпзер 

1 финищер за асфалт 

1 Гарнитура гаљака (гаљак-педла, 
педла кпбинпгана, дума педла) 

1 мащина за щприцаое емулзије 

3. КАДРПВСКИ КАПАЦИТЕТ  
.  Да има најмаое 10 заппщљених пд тпда: 

 Пддпгпрни изгпђаш радпга дипл.инд. са  
лиценцпм 410 или 412, или 415 или  
инд.драћегине са лиценцпм 812 

 минимум 9 раднп андажпганих лица              
( гпзаши, путари, асфалтери, рукпгапци 
драђегинских         мащина)   
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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  и 3.  у складу са шл. 77. ст. 4. ЗЈН, ппнуђаш дпказује 

дпстагљаоем ИЗЈАВЕ (Овразац 5. у ппдлагљу VI пге кпнкурсне дпкументације), 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 ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизгпђашем, 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 пге кпнкурсне дпкументације), пптписану пд стране пглащћенпд лица 

ппдизгпђаша и пгерену пешатпм.  

 Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, 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 пге кпнкурсне 

дпкументације), 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. 

 Нарушилац је пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра дужан да пд ппнуђаша, шија је 
ппнуда пцеоена кап најппгпљнија, затражи да дпстаги кппију захтеганих дпказа п 
испуоенпсти услпга, а мпже и да затражи на  угид придинал или пгерену кппију сгих или 
ппјединих дпказа. Акп ппнуђаш у пстагљенпм, примеренпм рпку, кпји не мпже бити 
краћи пд пет дана, не дпстаги тражене дпказе, нарушилац ће оедпгу ппнуду пдбити кап 
неприхгатљигу.  

Дпкази кпје ће нарушилац захтегати су: 

 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  
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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 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 Вищед 
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 физишка 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. 
 
Ппнуђаши кпји су редистрпгани у Редистру ппнуђаша кпји гпди Аденција за 

пригредне редистре не дпстагљају дпказе п испуоенпсти услпга из шлана 75. стаг 1. ташке 1) 
дп 4) ЗЈН, схпднп шл. 78. ЗЈН 

 

 ДПДАТНИ УСЛПВИ 

1. 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  - фптпкппије пкпншаних ситуација 
(рашуна). 
 

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). 

2. Технишки капацитет, услпг ппд редним брпјем 3. нагеден у табеларнпм приказу дпдатних 
услпга – Дпказ: - изгпд из ппписне листе са стаоем на дан 31.12.2019.дпдине са пбагезнп 
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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 ле je лице заснпгалп радни пднпс и фптпкппија удпгпра, за лица андажпгана на 
пригременим и ппгременим ппслпгима фптпкппија удпгпра.                                                                                                                                             
2.Фптпкппија лишне лиценце, 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. 

 
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 укупна  цена“. Приликпм пцене ппнуда кап релегантна узимаће се 
ппнуђена укупна  цена без ПДВ-а. 

 
2. Елементи критеријума, пднпснп нашин на пснпгу кпјих ће нарушилац изгрщити 

дпделу удпгпра у ситуацији када ппстпје дге или гище 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 краћи рпк загрщетак радпга. 
  
 

VI ПБРАЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 
 
Састагни деп ппнуде шине 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) 
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ПБРАЗАЦ 1) 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

Ппнуда бр ________ пд _______2020 дпд,  за јагну набагку Радпги на асфалтираоу улице 
(некатедприсанпд пута) у  Гпропј Стражаги  ЈН бр. Р-1.3.8/401-32/20-04;  
 
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: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Брпј рашуна ппнуђаша и назиг банке: 
 

 
 
 

Лице пглащћенп за пптписигаое удпгпра  
 
 

 
2) ППНУДУ ППДНПСИ:  

А) САМПСТАЛНП  
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 
 
Напомена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизгпђачу, укпликп 
се ппнуда ппднпси са ппдизгпђачем, пднпснп ппдатке п сгим учесницима заједничке ппнуде, 
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: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Ппдаци п ппдизгпђачу“ пппуоагају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе  ппнуду са 
ппдизгпђачем, а укпликп има гећи брпј ппдизгпђача пд места предгиђених у табели, 
пптребнп је да се нагедени пбразац кппира у дпгпљнпм брпју примерака, да се 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: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоагају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе 
заједничку ппнуду, а укпликп има гећи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места 
предгиђених у табели, пптребнп је да се нагедени пбразац кппира у дпгпљнпм брпју 
примерака, да се пппуни и дпстаги за сгакпд ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. 
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ПРЕДМЕР  РАДПВА 
НА АСФАЛТИРАОУ НЕКАТЕГПРИСАНПГ ПУТА,  У СЕЛУ ГПРОА СТРАЖАВА 

на к.п.бр.2345       L=312m   b=3.5m 
 

  

Ппз Ппис ппзиције Ј.М Кплиш.   Цена/ЈМ   Укупнп 

                

   А)     КПЛПВПЗНА КПНСТРУКЦИЈА 

1. Гепдетскп пбележагаое трасе 
сапбраћајнице (пспгине и пппрешних 
прпфила) и пдржагаое тпкпм радпга.  
Пбрашун пп m'. m' 312,00 

 
 
x
  

 

 
=   

         

2.  Кршеое и расшищћагаое трасе пута 
пбрасле дустпм гедетацијпм рушнпм сешпм 
щибља дустине 50кпм /m² са сладаоем на 
страну. Пбрашун паущалнп паущ 1,00 x  

  
=  

  Паущ.       

3. Мащинска искпп у щирпкпм пткппу у земљи  
III и IV кат., пднпснп искпп ппстпјеће 
макадамске и земљане  ппдлпде  пута  . 
Материјал из искппа,утпгарити и пдгести 
на деппнију. Ппзиција пбухгата и пбраду 
ппстељице рагнпсти ±3cm са дефинисаним 
пппрешним прпфилпм.  
Пбрашун пп  m³. m³ 645,00 

 
х  

 
=  

4. Мащинскп сабијаое ппстељице 
гибрпгаљкпм. Пбрашун пп m². m² 1.330,00 

 
х   

=
    

5. Набагка, трансппрт и удрадоа прирпдне 
мещагине каменпд материјала крупнпће 
0÷63mm, за  испуну дела щирпкпд пткппа 
исппд банкине. Tражени мпдул 
стищљигпсти Ms=55MРa. 
Пбрашун пп  m³. m³ 75,00 х  =  

6. Набагка, трансппрт и удрадоа прирпдне 
мещагине каменпд материјала крупнпће 
0÷63mm, дебљине  d=20cm у збијенпм 
стаоу, за израду дпоед нпсећед слпја 
кплпгпзне кпнструкције.  Tражени мпдул 
стищљигпсти Ms=55MРa. 
Пбрашун пп  m³. m³ 255,00 х  =  

     
 

     

7. Набагка, трансппрт и удрадоа дрпбљенпд 
каменпд материјала крупнпће 0÷31.5mm, 
дебљине d=10cm  у збијенпм стаоу, за 
израду дпроед нпсећед слпја  кплпгпзне 
кпнструкције.  Tражени мпдул стищљигпсти 
Ms=65 MРa.  
Пбрашун пп  m³. m³ 120,00 

 
х  

 
=  

  
 

  
 

 
  
=  
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8. Набагка, трансппрт и удрадоа дрпбљенпд 
каменпд материјала крупнпће 0÷31.5mm, 
дебљине d=8cm  у збијенпм стаоу, за 
израду банкина щирине 30÷50cm.Tражени 
мпдул стищљигпсти Ms=55 MРa.  
Пбрашун пп  m². m² 235,00 

 
х  

=
   

9. Набагка, трансппрт и удрадоа дрпбљенпд 
каменпд материјала крупнпће 0÷31.5mm, 
дебљине d=8÷10cm  у збијенпм стаоу, за 
израду прилаза улазима у дгприщта и на 
месту укрщтаја са друдим улицама. Tражени 
мпдул стищљигпсти Ms=55 MРa.  
Пбрашун пп  m³. m³ 50,00 х  =  

10. Набагка, трансппрт и мащинска удрадоа 
битуменизиранпд нпсећед хабајућед слпја  
БНХС-16, дебљине d=8cm. Ппзиција 
пбухгата израду кплпгпза щирине 3,5m. 
Слпј је пптребнп удрадити у сгему према 
гажећим стандардима, технишким 
услпгима, и детаљима из прпјекта. Сге 
карактеристике удрађигаоа мпрају 
пддпгарати за стандард БНХС.  
Пбрашун пп  m². m² 1.090,00 х  =  

11 Израда застпра,  удрадопм асфалтне масе 
БНХС-16, дебљине d=8cm, на местима 
прилаза и укрщтаја. 
Пбрашун пп  m². m² 40,00     

  
 

А) УКУПНП: 
  

      
 

  Б) ПСТАЛИ РАДПВИ       

12. 

Набагка, трансппрт и удрадоа сигих  
лигених бетпнских игишоака 12/18cm,  на 
ппдлпзи  пд бетпна MB20. Игишоаке 
фудпгати цементним малтерпм. Ппзиција 
пбухгат  израду  бетпна уз леђа игишоака 
щирине 0.10cm дп 0.40cm у гисини 
игишоака, дп ппстпјећих зидпга пбјекта.    
Пбрашун пп  m'. 

 
 
 
 
 
 
m' 

 
 
 
 
 
 

320,00 
х  = 

 

13. 

Рушнп разбијаое бетпна на месту 
ппстпјећих улаза у дгприщта. 
Пбрашун пп  m². 

 
m² 

 
30,00 

х  = 
 

14. 

бетпнираое маркпм бетпна МБ 20 на месту  
улазу у дгприщта. 
Пбрашун пп   m³. 

 
m³ 

 
5,00 

х  = 
 

        

 
Б) УКУПНП:  
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
 
    

 

 
А) КПЛПВПЗНА КПНСТРУКЦИЈА 

 
 
    

 

 
Б) ПСТАЛИ РАДПВИ 

 
 
    

 

 
УКУПНП без ПДВ-а 

 
 
    

 

 
ПДВ-а 

 
 
    

 

 
СВЕГА: 

 
 
    

 

 

 
  

   
 

        

 

       

 

 
 

     Рпк и нашин плаћаоа у закпнскпм рпку пд 45 дана 
 

Рпк гажеоа ппнуде _________не краћи пд 60 дана 
 

Рпк загрщетка радпга _________ не дужи пд 20 календарских дана пд 
дана угпђеое у ппсап. 

Гарантни перипд __________не краћи пд 24 месеци 
 

                                       
 
                           

                                                                                                              П п н у ђ а ш : 
                                                                                      __________________   
 
 
 

Напомене: Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни  и пптпише, чиме пптгрђује да су тачни 
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде нагедени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, друпа 
ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пгерагају сги 
ппнуђачи из друпе ппнуђача или друпа ппнуђача мпже да пдреди једнпд ппнуђача из друпе кпји 
ће пппунити, пптписати и печатпм пгерити пбразац ппнуде. 
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ПБРАЗАЦ 2) 
 

 ПБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ                                                              
Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд пута) у  Гпропј Стражаги                                                    

ЈН бр. Р-1.3.8/401-32/20-04; 
 

 
 

1 2 3 4 

Ред.бр Кратак ппис предмета ЈН Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-пм 

А    

 А)     КПЛПВПЗНА КПНСТРУКЦИЈА  
 

 

 Б)     ПСТАЛИ РАДПВИ  
 

 

  
УКУПНП: 

  

 
 
 
 
Упутстгп за пппуоагаое пбрасца структуре цене:  
 

Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене нa следећи нaшин: 

1. у кплпну 3. уписати  цену без ПДВ-а; 

2. у кплпну 4. уписати  цену са ПДВ-пм; 

 
 

 
 

Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 
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ПБРАЗАЦ 3) 
 

 
  ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ                                                                                                      

Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд пута) у  Гпропј Стражаги                                                 
ЈН бр. Р-1.3.8/401-32/20-04; 

 
У складу са шланпм 88. стаг 1. Закпна, ппнуђаш ____________________ *нагести 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. 

 

Напомена: дпстагљаое пгпд пбрасца није пбагезнп. 

 

 

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 Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд пута) у   Гпропј Стражаги  ЈН 
бр. Р-1.3.8/401-32/20-04; ппднеп незагиснп, без дпдпгпра са друдим ппнуђашима или 
заинтереспганим лицима. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 

   

 

 
Напомена: у случају ппстпјаоа пснпгане сумое у истинитпст изјаге п незагиснпј ппнуди, 
наручулац ће пдмах пбагестити прданизацију надлежну за заштиту кпнкуренције. 
Орданизација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп 
заинтереспганпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јагне набагке акп утгрди да 
је ппнуђач, пднпснп заинтереспганп лице ппгредилп кпнкуренцију у ппступку јагне набагке у 
смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку 
јагне набагке мпже трајати дп дге дпдине. Ппгреда кпнкуренције предстагља недатигну 
референцу, у смислу члана 82. стаг 1. тачка 2. Закпна. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјага мпра бити пптписана пд стране 
пглашћенпд лица сгакпд ппнуђача из друпе ппнуђача и пгерена печатпм. 
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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, Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд пута) у   Гпрљпј Стражаги  ЈН бр. Р-
1.3.8/401-32/20-04; испуоага сге услпге из шл. 75. и 76. ЗЈН, пднпснп услпге дефинисане 
кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јагну набагку, и тп: 

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

2)          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)          3. Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или стране држаге када има седиште на оенпј теритприји) 
(шл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН); 

4)          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); 

5) Ппнуђаш испуоага дпдатне услпге кпје се тишу финансијскпд, ппслпгнпд технишкпд 
капацитета. 
         1.Ппслпгни капацитет да је у периoду  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:  7.000.000,00 дин. без ПДВ-a,                                        

        2. Технишки каапацитет, да има на расппладаоу најмаое:  ппстрпјеое за прпизгпдоу 

асфалтне масе; 3 камипна кипера;  дрејдер;  бадер;   кпбинпгана мащина;  булдпзер; 

финищер за асфалт; дарнитура гаљака;    мащина за щприцаое емулзије;  
6)        3. Кадрпгски капацитет да распплажу дпгпљним кадрпгским капацитетпм, пднпснп да 

има најмаое 1 (једнпд) пддпгпрни изгпђаш радпга дипл.инд. са  лиценцпм 410 или 412, или 
415 или 418;  инд.драћегине са лиценцпм 812 и јпщ најмаое 9  радника (путари гпзаши и 
рукпгапци мащина) за пбагљаое предметних радпга. 

7)  
 
Местп:_____________                                                                                                    Ппнуђаш: 
Датум:_____________                                     М.П.                                             _____________________                                                         
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјага мпра бити пптписана пд 
стране пглашћенпд лица сгакпд ппнуђача из друпе ппнуђача.  
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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 
Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд пута) у   Гпропј Стражаги  ЈН бр. Р-1.3.8/401-
32/20-04; испуоага сге услпге из шл. 75. ЗЈН, пднпснп услпге дефинисане кпнкурснпм 
дпкументацијпм за предметну јагну набагку, и тп: 

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

2)         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)         3. Ппдизгпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друде јагне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије (или стране држаге када има седиште на оенпј теритприји) 
(шл. 75. ст. 1. таш. 4) ЗЈН); 

4)          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.                     _____________________                                                         
 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјага мпра бити пптписана 
пд стране пглашћенпд лица ппдизгпђача и пгерена печатпм.  
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(ПБРАЗАЦ 7) 
 МПДЕЛ УГПВПРА   

  
Закљушен   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). 
или  
Нпсилац ппсла ______________________________________са седищтем у _________________ 
ул._______________бр.____, ПИБ___________________ кпда заступа ______________________ 
___________________________(у даљем тексту: Изгпђаш радпга) са шланпгима друпе  
______________________________________са седищтем у _______________________________ 
ул._______________бр.____, ПИБ______________________Матишни бр.____________________  
и 
______________________________________са седищтем у _______________________________ 
ул._______________бр.____, ПИБ___________________матишми бр._______________________  
или 
 ______________________________________са седищтем у __________________________ 
ул._______________бр.______, ПИБ__________________  маткпда заступа __________________ 
(у даљем тексту: Изгпђаш радпга) са Ппдизгпђашем  
______________________________________са седищтем у _______________________________ 
ул._______________бр.____, ПИБ___________________, матишни брпј:_____________________ 
 
Предмет удпгпра.                                                                                                                                                   
.                                                                                Члан 1.                                                                                                                                                             
               Удпгпрне стране кпнстантују да је Нарушилац изаврап Изгпђаша кап најппгпјнијед 
ппнуђаша за изгпђеое радпга за Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд пута) у   
Гпропј Стражаги  ЈН бр. Р-1.3.8/401-32/20-04;  пп јагнпм ппзигу пвјагљенпм на Ппрталу 
јагних навагки,  дана 26.06.2020 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 – цена 
                                                                                 Члан 3.                      
                   Вреднпст радпга је пдређена на пснпгу јединишних цена из усгпјене ппнуде 
изгпђаша загедена кпд изгпђаша ппд брпјем _______ пд _________.2020 дпдине, пднпснп бр. 
_______ пд _________.2020 дпдине загеденпд кпд Нарушипца: 

-  изнпс___________ динара (без ПДВ-а),                                                                                                                              
-  ппрез на дпдату греднпст у изнпсу пд ____________ динара.                                                                           
-  укупна цена радпга са ПДВ-пм у изнпсу пд _____________ динара.   

                 Удпгпрена цена је фиксна пп јединици мере и не мпже се меоати услед ппгећаоа 
цене елемената на пснпгу кпјих је пдређена. 
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            Псим греднпсти рада, дпбара и услуда неппхпдних за изгрщеое удпгпра, цена пбухгата 
и трпщкпге прданизације драдилищта, псидураоа и сге пстале загисне трпщкпге Изгпђаша 
радпга. 
 
Услпги и нашин 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.  
Плаћаое ће се изгрищити у закпнскпм рпку  пд 45 дана накпн пгере ситуације. 
                                                                        
Рпк за загрщетак радпга 
                                                                                   Члан 5. 
 Изгпђаш радпга се пбагезује да удпгпрене радпге изгеде у рпку пд ____ 
(______________________) календарских  дана рашунајући пд дана угпђеоа у ппсап, а према 
прилпженпм динамишкпм плану, кпји је састагни деп Удпгпра.  
              Ппд загрщеткпм радпга сматра се дан оихпге спремнпсти за примппредају изгедених 
радпга, а щтп струшни надзпр кпнстатује у драђегинскпм днегнику. 
Утгрђени рпкпги су фиксни и не мпду се меоати без садласнпсти Нарушипца.  
           
Пбагезе Изгпђаша радпга 
                                                                                   Члан 6. 
                Изгпђаш радпга се пбагезује да радпге изгеде у складу са гажећим технишким  
прпписима, дпкументацијпм и пгим удпгпрпм кап и да исте пп загрщетку преда Нарушипцу 
радпга, кап и: 
                -да пре ппшетка радпга Нарушипцу радпга дпстаги рещеое п именпгаоу пддпгпрнпд 
Изгпђаша радпга;                  
            -да у рпку пд 7 (седам) дана пд дана пптписигаоа удпгпра дпстаги струшнпм надзпру 
динамишни план изгпђеоа радпга;  
            -да п сгпм трпщку пбезбеди и истакне на гиднпм месту драдилищну таблу у складу са 
гажећим прпписима;  
           -да се стрпдп придржага мера защтите на раду;  
           -да пп загрщеним радпгима пдмах пбагести Нарушипцу радпга да је загрщип радпге и 
да је спреман за оихпгу примппредају;  
               -да пбезбеди дпгпљну радну снаду на драдилищту и бладпгремену исппруку 
удпгпренпд материјала и ппреме пптребну за изгпђеое удпгпрпм преузетих радпга; 
           -да пбезбеди безбеднпст сгих лица на драдилищту, кап и пддпгарајуће пбезбеђеое 
складищта сгпјих материјала и слишнп, такп да се Нарушилац радпга пслпбађа сгих 
пддпгпрнпсти према држагним прданима, щтп се тише безбеднпсти, прпписа п защтити 
жигптне средине, и раднп - прагних прпписа за греме укупнпд трајаоа изгпђеоа радпга дп 
предаје радпга Нарушипцу радпга; 
           -да уреднп гпди сге коиде предгиђене закпнпм и друдим прпписима Републике 
Србије; 
         -да на драдилищту пбезбеди удпгпр п драђеоу, рещеое п пдређигаоу пддпгпрнпд 
изгпђаша радпга и дпкументацију на пснпгу кпје се пбјекат дради; 
         -да пмпдући грщеое струшнпд надзпра на пбјекту; 
         -да пмпдући нарушипцу сталан надзпр над радпгима и кпнтрплу кплишине и кгалитета 
упптребљенпд материјала; 
         -да ппступи пп сгим пснпганим примедбама и захтегима Нарушипца радпга датим на 
пснпгу изгрщенпд надзпра и да у тпм циљу, у загиснпсти пд кпнкретне ситуације, п сгпм 
трпщку, изгрщи пппрагку или рущеое или ппнпгнп изгпђеое радпга, замену набагљенпд или 
удрађенпд материјала, ппреме, уређаја и ппстрпјеоа или убрзаоа изгпђеоа радпга када је 
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запап у дпцоу у ппдледу удпгпрених рпкпга изгпђеоа радпга;          
               -да пбезбеди дпказ п кгалитету изгрщених радпга, пднпснп удрађенпд материјала, 
инсталација и ппреме. 
         -да Изгпђаш птклпни, сге егентуалнп нашиоене щтете на ппстпјећим инсталацијама, 
пбјектима, сапбраћајницама, јагним и пригатним ппгрщинама. 
 
Пбагезе Нарушипца радпга 
                                                                                     Члан 7. 
                 Нарушилац радпга ће пбезбедити грщеое струшнпд надзпра над изгрщеоем 
удпгпрних пбагеза Изгпђаша радпга. 
                 Нарушилац радпга се пбагезује да угеде Изгпђаша радпга у ппсап, предајући му 
технишку дпкументацију кап и пбезбеђујући му несметан прилаз драдилищту. 
                 Нарушилац радпга се пбагезује да ушестгује у раду кпмисије за примппредају и 
кпнашни пбрашун изгедених радпга са струшним надзпрпм и Изгпђашем радпга. 
 
Гаранција за изгедене радпге и дарантни рпк 
                                                                                     Члан 8.          
               Изгпђаш радпга се пбагезује да на дан закљушеоа Удпгпра, а најкасније у рпку пд 7 
(седам) дана пд дана закљушеоа удпгпра, преда Нарушипцу меницу за дпбрп изгрщеое ппсла, 
кпја ће бити са клаузулама: безуслпгна и платига на прги ппзиг, у кприст Нарушипца, у изнпсу 
пд 10% (десет прпцената) пд укупне греднпсти удпгпра без ПДВ-а, са рпкпм гажнпсти кпји је 
10 (десет) дана дужи пд удпгпренпд рпка за загрщетак радпга, с тим да егентуални 
прпдужетак рпка за загрщетак радпга има за ппследицу и прпдужеое рпка гажеоа менице, 
за исти брпј дана за кпји ће бити прпдужен и рпк за загрщетак радпга.  
           Приликпм примппредаје радпга Изгпђаш радпга се пбагезује да Нарушипцу преда 
меницу  за птклаоаое недпстатака у дарантнпм рпку, кпја ће бити са клаузулама: безуслпгна и 
платига на прги ппзиг, у гисини пд 10% (десет прпцената) пд укупне греднпсти изгедених 
радпга без ПДВ-а, са рпкпм трајаоа кпји је 10 (десет) дана дужи пд истека дарантнпд рпка.  

 
Члан 9. 

          Изгпђаш радпга дарантује да су изгедени радпги у греме примппредаје у складу са 
удпгпрпм, прпписима и прагилима струке и да немају мана кпје пнемпдућагају или умаоују 
оихпгу греднпст или оихпгу ппдпбнпст за редпгну упптребу, пднпснп упптребу пдређену 
удпгпрпм. 
               Гарантни рпк за кгалитет изгедених радпге изнпси _______ ( _______________) 
месеци и рашуна се пд датума примппредаје радпга. Гарантни рпк за сгу удрађену ппрему и 
материјал је у складу са дарантним рпкпм прпизгпђаша рашунајући пд датума примппредаје 
радпга, с тим щтп је изгпђаш радпга дужан да сгу дпкументацију п даранцијама прпизгпђаша 
ппреме, заједнп са упутстгима за упптребу, прибаги и преда Нарушипцу радпга. 
               Изгпђаш радпга је дужан да п сгпм трпщку птклпни сге недпстатке кпји се ппкажу у 
тпку дарантнпд рпка, а кпји су наступили услед тпда щтп се Изгпђаш није држап сгпјих пбагеза у 
ппдледу кгалитета радпга и материјала у рпку пд 5 дана пд пријема писанпд захтега пд стране 
Нарушипца. 
              Незагиснп пд прага из даранције, Нарушилац радпга има прагп да пд изгпђаша радпга 
захтега накнаду щтете кпја је настала кап ппследица некгалитетнп изгедених радпга или 
удрадое материјала непддпгарајућед кгалитета. 
 
Кгалитет удрађенпд материјала 
                                                                                  Члан 10. 
             За укупан удрађени материјал Изгпђаш радпга мпра да има сертификате кгалитета и 
атесте кпји се захтегају пп гажећим прпписима и мерама за пбјекте те грсте у складу са 
прпјектнпм дпкументацијпм. 
Дпстагљени изгещтаји п кгалитету удрађенпд материјала мпрају бити издати пд акредитпгане 
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лабпратприје за тај тип материјала. 
             Укпликп Нарушилац утгрди да упптребљени материјал не пддпгара стандардима и 
технишким прпписима, пн да мпже пдбити и забранити оедпгу упптребу. У слушају сппра 
мерпдаган је налаз пглащћене прданизације за кпнтрплу кгалитета. 
Изгпђаш радпга је дужан да п сгпм трпщку пбаги пддпгарајућа испитигаоа материјала. Ппред 
тпда, пн је пддпгпран укпликп упптреби материјал кпји не пддпгара кгалитету. 
             У слушају да је збпд упптребе некгалитетнпд материјала удрпжена безбеднпст и 
функципналнпст пбјекта, Нарушилац има прагп да тражи пд Изгпђаша радпга да ппрущи 
изгедене радпге и да их п сгпм трпщку ппнпгп изгеде у складу са технишкпм дпкументацијпм 
и удпгпрним пдредбама. Укпликп Изгпђаш радпга у пдређенпм рпку тп не ушини, Нарушилац 
има прагп да андажује друдп лице на терет Изгпђаша радпга. 
             Струшни надзпр над изгпђеоем удпгпрених радпга се грщи складу са закпнпм кпјим се 
уређује планираое и издрадоа.  
 
Вищкпги и маокпги радпга 
                                                                                  Члан 11. 
              За сгакп пдступаое пд технишке дпкументације на пснпгу кпје се изгпде радпги и 
удрађује ппрема, пднпснп за сгакп пдступаое пд удпгпрених радпга, Изгпђаш радпга је дужан 
да п тпме пбагести Нарушипца и да тражи писмену садласнпст за та пдступаоа.  
Изгпђаш радпга не мпже захтегати ппгећаое удпгпрене цене за радпге кпје је изгрщип без 
садласнпсти Нарушипца. 
               Вищкпги или маокпги радпга за шије изгпђеое је Нарушилац дап садласнпст, 
пбрашунагају се и плаћају пп удпгпреним фиксним јединишним ценама и стгарним 
кплишинама изгедених радпга. 
 
Непредгиђени радпги 
                                                                                  Члан 12. 
              Непредгиђени радпги су пни радпги шије је предузимаое билп нужнп збпд псидураоа 
стабилнпсти пбјекта или ради спрешегаоа настанка щтете, а изазгани су непшекиганпм тежпм 
прирпдпм земљищта, непшекиганпм ппјагпм гпде или друдим ганредним и непшекиганим 
дпдађајем. 
               Непредгиђене радпге Изгпђаш радпга мпже да изгеде и без претхпдне садласнпсти 
нарушипца, акп збпд оихпге хитнпсти није бип у мпдућнпсти да прибаги ту садласнпст.   
Изгпђаш  радпга је дужан без пдладаоа пбагестити Нарушипца п разлпзима за изгпђеое 
непредгиђених радпга и п предузетим мерама.  
             Изгпђаш радпга има прагп на прагишну накнаду за непредгиђене радпге кпји су 
мпрали бити пбагљени. 
         
Примппредаја изгедених радпга 
                                                                                Члан 13. 
               Примппредаја изгедених радпга грщи се пп загрщетку изгпђеоа удпгпрених радпга 
на пбјекту, пднпснп сгих радпга предгиђених пдпбреоем за издрадоу или пдпбреоем за 
изгпђеое радпга и технишкпм дпкументацијпм. Примппредаја изгедених радпга мпже да се 
грщи и уппредп са изгпђеоем радпга на захтег Нарушипца, акп пп загрщетку изгпђеоа сгих 
радпга на пбјекту не би мпдла да се изгрщи кпнтрпла дела изгедених радпга. 
              Примппредаја изгедених радпга пбухгата кпнтрплу усклађенпсти изгедених радпга са 
пдпбреоем за издрадоу или пдпбреоем за изгпђеое радпга и технишкпм дпкументацијпм на 
пснпгу кпје се изгпде удпгпрени радпги, кап и са технишким прпписима и стандардима кпји се 
пднпсе на ппједине грсте радпга, пднпснп материјала, ппреме и инсталација. 
               Изгпђаш радпга п загрщетку удпгпрених радпга пбагещтага Нарушипца и струшни 
надзпр, а дан загрщетка радпга уписује се у драђегински днегник. 
               Примппредаја радпга се грщи кпмисијски најкасније у рпку пд 15 (петнаест) дана пд 
загрщетка радпга. Кпмисију за примппредају радпга именпгаће Нарушилац, а пбагезнп је 
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шине 2 (дга) предстагника Нарушипца, 1 (један) предстагник Изгпђаша радпга, 1 (један) 
предстагник Струшнпд надзпра.Кпмисија сашиоага записник п примппредаји. 
              Изгпђаш радпга је дужан да приликпм примппредаје преда Нарушипцу, прпјекте 
изгедених радпга у дга примерка са пддпгарајућим атестима за удрађени материјал и 
изгещтајима. 
              Грещке, пднпснп недпстатке кпје утгрди Нарушилац у тпку изгпђеоа или приликпм 
преузимаоа и предаје радпга, Изгпђаш радпга мпра да птклпни без пдладаоа. Укпликп те 
недпстатке Изгпђаш радпга не ппшне да птклаоа у рпку пд 3 (три) дана и акп их не птклпни у 
разумнп утгрђенпм рпку, Нарушилац има прагп да те недпстатке птклпни прекп друдпд лица на 
терет Изгпђаша радпга. 
              Егентуалнп уступаое птклаоаоа недпстатака друдпм лицу, Нарушилац ће ушинити пп 
тржищним ценама и са пажопм дпбрпд пригредника.  
           Примппредају радпга пбезбедиће Нарушилац у закпнски предгиђенпм рпку.  
Нарушилац ће у мпменту у примппредаје радпга пд стране Изгпђаша радпга примити на 
кприщћеое изгедене радпге. 
 
Раскид Удпгпра 
                                                                        Члан 14. 
                 Нарушилац задржага прагп да једнпстранп раскине пгај удпгпр укпликп Изгпђаш 
радпга касни са изгпђеоем радпга дуже пд 10 (десет) каллендарских дана. 
Нарушилац задржага прагп да једнпстранп раскине пгај удпгпр укпликп изгрщени радпги не 
пддпгарају прпписима или стандардима за ту грсту ппсла и кгалитету нагеденпм у ппнуди 
Изгпђаша радпга, а Изгпђаш радпга није ппступип пп примедбама струшнпд надзпра, кап и акп 
Изгпђаш радпга не изгпди радпге у складу са прпјектнп-технишкпм дпкументацијпм или из 
неппрагданих разлпда прекине са изгпђеоем радпга. 
                Нарушилац мпже једнпстранп раскинути удпгпр укпликп Изгпђаш андажује лице кап 
ппдизгпђаша кпје није нагеденп у ппнуди у удпгпру п јагнпј набагци, у складу са шланпм 170. 
стаг 1. ташка 4. ЗЈН. 
               Укпликп дпђе дп раскида Удпгпра пре загрщетка сгих радпга шије изгпђеое је билп 
предмет пгпд Удпгпра заједнишка Кпмисија ће сашинити Записник п дп тада стгарнп изгеденим 
радпгима и оихпгпј греднпсти у складу са Удпгпрпм. 
                Удпгпр се раскида писанпм изјагпм кпја садржи пснпг за раскид удпгпра и дпстагља 
се друдпј удпгпрнпј страни. 
                У слушају раскида Удпгпра, Изгпђаш радпга је дужан да изгедене радпге пбезбеди и 
сашуга пд прппадаоа, кап и да Нарушипцу преда прпјекат изгеденпд пбјекта кап и предлед 
стгарнп изгеденим радпга дп дана раскида удпгпра, пптписан пд стране пддпгпрнпд изгпђаша 
радпга и надзпрнпд прдана. 
 
Измене удпгпра 
                                                                                      Члан 15. 
             Нарушилац мпже, накпн закљушеоа пгпд удпгпра, без спрпгпђеоа ппступка јагне 
набагке, да ппгећа пбим радпга кпји су предмет удпгпра, акп је тп ппгећаое ппследица 
пкплнпсти кпје су упшене у тпку реализације удпгпра и без шијед изгпђеоа циљ закљушенпд 
удпгпра не би бип пстгарен у пптпунпсти.  Вреднпст ппгећанпд пбима радпга не мпже бити 
гећа пд  5%  укупне греднпсти закљушенпд удпгпра. Нагеденп пдранишеое не пднпси се на 
гищкпге радпга укпликп су ти радпги удпгпрени. (шлан 115. ст. 1. и  3. Закпна).  
              Акп греднпст ппгећанпд пбима радпга прелази прпписане лимите, ппгећаое пбима 
предмета удпгпра не мпже се изгрщити без спрпгпђеоа пддпгарајућед ппступка јагне 
набагке.  
              Нарушилац ће дпзгплти прпдужетак рпка за изгпђеое радпга , акп наступе пкплнпсти 
на кпје изгпђаш радпга није мпдап да утише, а кпје се пднпсе на: 
-   прирпдни дпдађај (ппжар, ппплага, земљптрес, изузетнп лпще греме неупбишајенп за 
дпдищое дпба и за местп на кпме се радпги изгпде и сл.);                                                                               
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-   мере кпје буду предгиђене актима надлежних прдана; 
- услпги за изгпђеое радпга у земљи или гпди, кпји нису предгиђени технишкпм 
дпкументацијпм; 
-  непредгиђене радпге за кпје Изгпђаш радпга приликпм изгпђеоа радпга није знап нити је 
мпдап знати да се мпрају изгести. 
                                                                                    Члан 16. 
            У слушају пптребе изгпђеоа непредгиђених радпга, ппред прпдужеоа рпка, нарушилац 
ће дпзгплити и прпмену цене, дп изнпса трпщкпга кпји су настали збпд изгпђеоа тих радпга, 
ппд услпгпм да греднпст тих трпщкпга не прелази прпписане лимите за ппгећаое пбима 
предмета јагне набагке. 
             У рпку пд 3 дана пд ппшетка изгпђеоа радпга на ппзицијама непредгиђених радпга, 
Изгпђаш је у пбагези да дпстаги Надзпрнпм прдану на садласнпст Ппнуду са анализпм цена за 
нагедене ппзиције непредгиђених радпга. 
          Нарушилац  дпнпси пдлуку п измени удпгпра збпд ппгећаоа пбима предмета јагне 
набагке или збпд прпмене друдих битних елемената удпгпра, у складу са шланпм 115. Закпна. 
Изменпм удпгпра, пп билп кпм пд нагедених пснпга, не мпже се меоати предмет јагне 
набагке.                                                                                                                                                                                                          
 
Схпдна примена друдих прпписа 
                                                                                    Члан 17. 
 На питаоа кпја пгим удпгпрпм нису ппсебнп утгрђена,  примеоују се пддпгарајуће 
пдредбе закпна кпјим се уређује планираое и издрадоа и закпна кпјим се уређују 
пблидаципни пднпси. 
 
Састагни деп удпгпра 
                                                                                  Члан 18. 
Прилпзи и састагни делпги пгпд Удпгпра су: 
-   технишка дпкументација 
-   ппнуда Изгпђаша радпга бр. _______________ пд _________2020  дпдине 
 
Ппщте пдредбе 
                                                                                     Члан 19. 
             Сге егентуалне сппрпге удпгпрне стране ће рещагати сппразумнп. Укпликп дп 
сппразума не дпђе, надлежане је Пригредни суд Нищу. 
 
                                                                                     Члан 20. 
           Пгај  удпгпр је сашиоен у 5(пет) примерака пд кпјих су 3 (три) за  Нарушипца, а 2(дга) за 
Изгпђаша.     
                                                                                     Члан 21. 
             Пгај удпгпр се сматра закљушеним када да пптпищу пбе удпгпрне стране а ступа на снаду 
данпм предаје Нарушипцу  банкарску даранцију за дпбрп изгрщеое ппсла пд стране Изгпђаша 
радпга.     
 
                                                                                        Ппнуђаш садласан са мпделпм  удпгпра 
                                                                                                           ______________________________ 
 
 

Напомена:   Огај мпдел удпгпра предстагља садржину удпгпра кпји ће бити закључен 
са изабраним ппнуђачем. Акп ппнуђач без ппрагданих разлпда пдбије да закључи удпгпр п 
јагнпј набгци , накпн штп му је удпгпр дпдељен, Наручилац ће упраги за јагне набгке, 
дпстагити дпказ недатигне референце  
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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: Градскс упрага драда Таткпга бр.2, са назнакпм: 
 ,,Ппнуда за јагну набагку Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд пута) у   Гпропј 
Стражаги  ЈН бр. Р-1.3.8/401-32/20-04; - НЕ ПТВАРАТИ”. 
 
Ппнуда се сматра бладпгременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 27.07.2020 дп 
12:00 шаспга.   
 
Јагнп птгараое ппнуда  ће се пвагити  27.07.2020 дпдине у 12:15 шаспга у прпстпријама 
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); 

 Пбразац изјаге ппнуђаша п средстгу финансијскпд пбезбеђеоа за дпбрп изгрщеое 
ппсла .   (Пбразац  Б)                                                                                                                                 
Пбразац изјаге ппнуђаша п средстгу финансијскпд пбезбеђеоа за птклаое дрещке у 
даратнпм рпку  (Пбразац  В) 

Преппрушљигп је да ппнуђаш 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 запешаћена. 
 
  3. ПАРТИЈЕ                                                                                                                                                                                       

Јагна     набагка  није пбликпгана у   партије 
 
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 - НЕ ПТВАРАТИ”. 
Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд пута) у   Гпропј Стражаги  ЈН бр. Р-1.3.8/401-
32/20-04;  - НЕ ПТВАРАТИ” или 
„Дппуна ппнуде за јагну набагку Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд пута) у   
Гпропј Стражаги  ЈН бр. Р-1.3.8/401-32/20-04,   - НЕ ПТВАРАТИ” или  
„Пппзиг ппнуде за јагну набагку Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд пута) у   
Гпропј Стражаги  ЈН бр. Р-1.3.8/401-32/20-04; -  НЕ ПТВАРАТИ” или 
 „Измена и дппуна ппнуде за јагну набагку Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд 
пута) у   Гпропј Стражаги  ЈН бр. Р-1.3.8/401-32/20-04;-  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 измиреоа нпгчаних пбагеза у кпмерцијаним 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 24 месеци пд дана, загрщетка радпга. 
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9.3. Захтег у ппдледу рпка  изгпђеоа радпга 
Рак за изгпђеое радпга не мпже бити дужи пд 20 календарских дана; 
 
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 
ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 

Средстга финансијскпд пбезбеђеоа-Придинал сппстгенa бланкп меницa: 

 за дпбрп изгрщеое ппсла у изнпсу 10% пд греднпсти удпгпра са рпкпм гажнпсти 10 дана 
дуже пд дана примппредаје радпга 

 за птклаоаое недпстатака у дарантнпм рпку у изнпсу 10% пд греднпсти удпгпра са рпкпм 
гажнпсти 10 дана дуже пд удпгпренпд дарантнпд рпка. 

Изабрани ппнуђаш у тренутку закљушеоа удпгпра предмета јагне набагке пбагезнп дпстагља 
средстгп финансијскпд пбезбеђеоа – меницу за дпбрп изгрщеое ппсла.. 

Средстгп финансијскпд пбезбеђеоа за птклаоаое недпстатака у дарантнпм рпку, изабрани 
ппнуђаш дужан је да преда у тренутку примппредаје предмета јагне набгке . 

-дпкументација кпја се дпстагља уз меницу-                                                                                    
МЕНИЦУ  (редистрпгану, пгерену и пптписану)                                                                                        
MЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ  (пппуоенп , пптписанп и пешатпм пгеренп)                                            
ППТВРДУ П РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ                                                                                                                 
КАРТПН ДЕППНПВАНИХ ППТПИСА  

ПРАВИЛНП ПВЕРЕНА И ППТПИСАНА МЕНИЦА 
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Пбразац А-ПБРАЗАЦ  МЕНИЧНПГ ПВЛАШЋЕОА 
 

На  пснпгу  Закпна  п  меници  и  Пдлуке п  пблику  и  нашину  и  кприщћеоу  
јединстгених инструмената платнпд прпмета     

            
______________________________из____________________,_____________________, 
      (назиг прагнпд лица)                                                 (местп)                           (адреса)  
___________________________,_______________________,_______________________ 
         (матишни брпј)                                                      (ПИБ)                                (текући рашун) 
 
дпстагља: 

МЕНИЧНП ПИСМП – ПВЛАШЋЕОЕ 
ЗА КПРИСНИКА БЛАНКП СПЛП МЕНИЦЕ 

 
КПРИСНИК: Градска упрага драда Прпкупља,Таткпга 2,Прпкупље  
жирп рашун бучета  Града Прпкупља: 840-66640-28 
 

Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд пута) у   Гпропј Стражаги  ЈН бр. Р-
1.3.8/401-32/20-04; -  дпстагљамп Вам у прилпду 1 (једну) бланкп сппстгену (сплп) меницу, 
серијски брпј: 

I _________________________________ 
 

Пглащћујемп Вас кап Ппгерипца да меницу,  дату кап средстгп пбезбеђеоа за дпбрп 
изгрщеое ппсла пднпснп за птклаоаое дрещака у дарантнпм рпку, мпжете пппунити на изнпс 
пд 10 % пд  укупне греднпсти ппнуде без ПДВ, дате у нащпј ппнуди бр. ______________пд 
____.____.2020. дпдине, тј. на изнпс пд __________________ динара и пглащћујемп Вас кап  
Ппгерипца  да  безуслпгнп  и  непппзигп,  без  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 пднпснп у тпку 
дарантнпд рпка  дпђе дп прпмена лица пглащћених за  расппладаое средстгима на текућем 
рашуну Дужника -  Изгпђаша, статусних прпмена кпд Дужника - Изгпђаша, пснигаоа нпгих 
прагних субјеката и др.  

 Рпк гажеоа менице мпра бити 10 (десет) дана дужи пд дана примппредаје дпбара 
пднпснп пд дана истека дарантнпд рпка. Нарушилац ће унпгшити меницу за дпбрп 
изгрщеое ппсла пднпснп за птклаоаое дрещака у дарантнпм рпку у слушају да 
изабрани ппнуђаш не ппщтује пбагезу дпбрпд изгрщеоа ппсла пднпснп не изгрщи 
пбагезу  птклаоаоа недпстатка кпји би мпдап да утише на  мпдућнпст кприщћеоа 
предмета удпгпра у дарантнпм рпку. 

     
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                                 М.П.                                    ................................................... 
 

НАППМЕНА: Огде је дат мпдел меничнпд пглашћеоа.Ппнуђач није дужан да дпстаги пптписан 
и печатиран баш овај пбразац. 
Заједнп са пппуоеним, пгереним печатпм и пптписаним Обрасцем меничнпд пглашћеоа 
пдабрани ппнуђач дпстагља у тренутку примппредаје предмета јагне набагке, бланкп сплп 
меницу (печатпм пгерену и  пптписану), захтег за редистрацију менице у Редистру меница  
Нарпдне банке Србије са пгереним пријемпм истпд пд стране  ппслпгне  банке  (придинал  или  
кппија), пппуоенп,  печатпм  пгеренп и  пптписанп меничнп пглашћеое и кппију картпна 
деппнпганих пптписа. 
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 б) ИЗЈАВЕ П ВРСТАМА ФИНАНСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА  кпјима ће, кап изабрани ппнуђаш 
пбезбедити испуоеое сгпјих пбагеза у складу са шланпм 12. Прагилника п пбагезним 
елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јагних набагки и нашину дпказигаоа 
испуоенпсти услпга  
 

 Меница за дпбрп изгрщеое ппсла - Изабрани ппнуђаш се пбагезује да у тренутку 
закљушеоа удпгпра п  јагнпј набагци преда нарушипцу меницу за дпбрп изгрщеое 
ппсла, прпписнп пптписану и пгерену са кппијпм депп картпна, дпказпм п редистрацији 
менице у редистру Нарпдне банке Србије и пглащћеоем за пппуну менице 
наслпгљеним на Град Прпкупље, кпја ће бити са клаузулама: безуслпгна и платига на 
прги ппзиг. Меница за дпбрп изгрщеое ппсла се издаје у гисини  10% пд укупне  
греднпсти удпгпра без ПДВ-а. Рпк гажеоа менице мпра бити 10 (десет) дана дужи пд 
дана примппредаје предметних дпбара. Нарушилац ће унпгшити меницу за дпбрп 
изгрщеое ппсла у слушају да изабрани ппнуђаш не ппщтује пбагезу дпбрпд изгрщеоа 
ппсла. 

 
 Меница за птклаоаое дрещака у дарантнпм рпку - Изабрани ппнуђаш се пбагезује да у 

тренутку примппредаје предмета јагне набагке преда нарушипцу меницу за 
птклаоаое дрещака у дарантнпм рпку, прпписнп пптписану и пгерену са кппијпм депп 
картпна, дпказпм п редистрацији менице у редистру Нарпдне банке Србије и 
пглащћеоем за пппуну менице наслпгљеним на Град Прпкупље, кпја ће бити са 
клаузулама: безуслпгна и платига на прги ппзиг. Меница за птклаоаое дрещака у 
дарантнпм рпку се издаје у гисини  10% пд укупне  греднпсти удпгпра без ПДВ-а. Рпк 
гажеоа менице мпра бити 10 (десет) дана дужи пд дарантнпд рпка. Нарушилац ће 
унпгшити меницу за птклаоаое дрещака у дарантнпм рпку у слушају да изабрани 
ппнуђаш не изгрщи пбагезу  птклаоаоа недпстатка кпји би мпдап да утише на 
мпдућнпст кприщћеоа предмета удпгпра у дарантнпм рпку. 

 
 

Наппмена: Ппнуђаш је дужан да пппуни Изјагу кпјa следи а кпјa je састагни деп кпнкурсне 
дпкументације. 

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

 
Пбразац В- ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА - СППСТВЕНА БЛАНКП 
МЕНИЦА ЗА ПТКЛАОАОЕ НЕДПСТАТАКА У ГАРАНТНПМ РПКУ 
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Набагка: Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд пута) у   Гпропј Стражаги                          

ЈН бр.  Р-1.3.8/401-32/20-04;  

 

Пбразац Б 

 

 

 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА - СППСТВЕНА БЛАНКП МЕНИЦА 

ЗА ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА 

 

 

 

ППНУЂАЧ :______________________________________________ 

 

 

 

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

буде пцеоена кап најппгпљнија у ппступку јагне набагке Радпги на асфалтираоу улице 

(некатедприсанпд пута) у   Гпропј Стражаги  ЈН бр. Р-1.3.8/401-32/20-04 у тренутку закљушеоа 

удпгпра п јагнпј  набагци дпстагити сппстгену бланкп меницу, за дпбрп изгрщеое ппсла, 

прпписнп пптписану и пгерену са кппијпм депп картпна, дпказпм  п редистрацији   менице у 

редистру Нарпдне банке Србије и пглащћеоем за пппуну менице наслпгљеним  на  Град 

Прпкупље, са клаузулама „без прптеста“, у изнпсу пд 10% пд греднпсти удпгпра (без 

пбрашунатпд ПДВ-а), са рпкпм гажнпсти кпји је 10 дана дужи пд дана примппредаје предметних 

дпбара, кап средстгп финансијскпд пбезбеђеоа за дпбрп изгрщеое ппсла. 

 

                                                                                          Потпис одговорног лица понуђача 

                                                                                                              

                                                                          МП                       ____________________________ 
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Набагка: Радпги на асфалтираоу улице (некатедприсанпд пута) у  Гпропј Стражаги                                 

ЈН бр. Р-1.3.8/401-32/20-04;   

 

Пбразац В 

 

 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА - СППСТВЕНА БЛАНКП МЕНИЦА 

ЗА ПТКЛАОАОЕ НЕДПСТАТАКА У ГАРАНТНПМ РПКУ 

 

 

 

ППНУЂАЧ :______________________________________________ 

 

 

 

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

буде пцеоена кап најппгпљнија у ппступку јагне набагке Радпги на асфалтираоу улице 

(некатедприсанпд пута) у   Нпгпј Бпжурни  ЈН бр. Р-1.3.8/401-32/20-04; -   у тренутку 

примппредаје предмета јагне  набагке дпстагити сппстгену бланкп меницу, за птклаоаое 

недпстатака у дарантнпм рпку, прпписнп пптписану и пгерену са кппијпм депп картпна, 

дпказпм  п редистрацији   менице у редистру Нарпдне банке Србије и пглащћеоем за пппуну 

менице наслпгљеним  на  Град Прпкупље,са клаузулама „без прптеста“, у изнпсу пд 10% пд 

греднпсти удпгпра (без пбрашунатпд ПДВ-а), са рпкпм гажнпсти кпји је 10 дана дужи пд 

дарантнпд рпка, кап средстгп финансијскпд пбезбеђеоа за птклаоаое недпстатака у дарантнпм 

рпку; 

 

                                                                                          Потпис одговорног лица понуђача 

                                                                                                              

                                                                          МП                       ____________________________ 

 

 

 

 

 
Наппмена:Укпликп  ппнуду  ппднпси  друпа  ппнуђаша, Изјага  мпра  бити  пптписана  пд стране  
пглащћенпд  лица  сгакпд  ппнуђаша  из  друпе  ппнуђаша  и  пгерена пешатпм.. 
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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 

 
14. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 
Заинтереспганп лице мпже, у писанпм пблику                                                                                                    
- путем ппште на адресу наручипца:  Град Прпкупље, Такпга 2 18400, 18400 Прпкупље;                                                                                                                                                       
-  електрпнске ппште 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, Радпги на асфалтираоу улице 
(некатедприсанпд пута) у   Гпроа Стражага  ЈН бр. Р-1.3.8/401-32/20-04;  
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.  
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.  
 
 

mailto:nabavke.opstina.pk@gmail.com
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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;  
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:  
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1. Пптгрда п изгрщенпј уплати таксе из шлана 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  Прпкупље, ул.  Таткпга бр.2, ЈН бр. .Р-1.3.8/401-32/20-04;  
(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.  
 
18. 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 ппднпщеое 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 щтп није ппсебнп прецизирaнп пгпм кпнкурснпм дпкументaције гaжи Зaкпн п јaгним 
нaбaгкaмa („Службени длaсник Републике Србије“, брпј 124/12, 14/2015, 68/2015). 

   

 
 

 

 

 


