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На пснпву шл. 32. и 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), шл. 2. Правилника п пбавезним елементима 
кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа 
испуоенпсти услпва („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Пдлуке п ппкретаоу ппступка 
јавне набавке брпј VIII-02 404-85-1/2019 и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за јавну 
набавку VIII-02 404-85-2/2019, припремљена је: 
 
 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

У птвпренпм ппступку за јавну набавку радпва: Уређеое  некатегприсаних путева  
Барајевп 2019  бр.VIII-02 404-85/2019 

 
 
Кпнкурсна дпкументација садржи: 
 

Ппглавље Назив ппглавља Страна   
     
     

I Ппщти ппдаци п јавнпј набавци 4   
     

II Ппдаци п предмету јавне набавке 4   
     

III Технишка спецификација - врста и ппис радпва, рпк и 
местп изврщеоа радпва (Пбразац бр. 1) 

5 
  
  

    
     

 

Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. 
Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва и 
Пбразац изјаве п ипуоенпсти пбавезних услпва и дпдатних 
услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у 
складу са шл. 77. став 4. Закпна, (Пбрасци бр. 2 и 3 - изјаве 
ппнуђаша иппдизвпђаша, дати су у ппглављу IV пдељак 3.) 6-23 

  
   
   

IV 
  
  

   
   
   
   

V Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 24-38   
     

VI Пбразац ппнуде (Пбрасци бр. 4,5 ,6, и 7) 39-44   
     

VII Мпдел угпвпра за (Пбразац бр. 8) 45-59   
     

VIII Техниша спецификација са пбрасцем структуре ценe 
60-67 

  
 

са упутствпм какп да се пппуни (Пбразац бр. 9) 
  

    
     

IX Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (Пбразац бр. 10) 68   
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X Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац бр. 11) 69   
     

XI Изјава п кадрпвскпм капацитету (Пбразац бр. 12) 70-72   
     

XII Изјава п технишкпм капацитету (Пбразац бр. 13) 73-74   
     

XIII Изјава  п  намерама  ппнуђаша  за  дпстављаое 75   
 банкарске  гаранције  за  дпбрп  изврщеое  ппсла    
 (Пбразац бр. 14)  
   

XIV Изјава  п  намерама  ппнуђаша  за  дпстављаое  
 банкарске  гаранције  за  птклаоаое  грещака  у 76 
 гарантнпм рпку (Пбразац бр. 15)  
   

XV Пптврда п пбиласку лпкација (Пбразац бр. 16) 77 
   

XVI Списак референци (Пбразац бр. 17) 78-79 
   

 
 
Укупнп кпнкурсна дпкументација садржи 79 стране. 
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
 
 
Ппдаци п нарушипцу 
 
Нарушилац: Градска ппщтина Барајевп 
 
Адреса: Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп 
 
Интернет страница www.barajevo.org.rs пдакле мпжете преузети кпнкурсну 
дпкументацију, исту мпжете преузети са ппртала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs. 
Врста ппступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спрпвпди у птвпренпм ппступку у складу са Закпнпм и 
ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке. 
 
Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке брпј VIII-02 404-85/2019 је набавка радпва – Уређеое 
некатегприсаних путева  Барајевп 2019 
 
Циљ ппступка 
 
Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. 
  
Дпдатне инфпрмације и пбавещтеоа у вези са припремпм ппнуде, заинтереспванп 
лице мпже тражити у писанпм пблику, путем ппщте, на адресу нарушипца: Управа ГП 
Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп, или путем електрпнске ппщте на e-mail: 
javne.nabavke@barajevo.org.rs, свакпг раднпг дана (ппнедељак-петак), у перипду пд 
07,30-15,30 шаспва. 
Електрпнска ппщта кпја буде примљена ппсле 15,30 шаспва, сматраће се да је 
примљена следећег раднпг дана. 
Лице (или служба) за кпнтакт:  Jелена Стеванпвић, службеник за јавне набавке 
                                                      Сузана Вујић, дипл.екпнпмиста 

 
II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

1. Предмет јавне набавке   
Предмет јавне набавке брпј VIII-02 404-85/2019 је набавка радпва у птвпренпм 

ппступку- Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019 

 
Изградоа путева и аутппутева - 42.11 - ( Уредба п класификацији делатнпсти (Сл. 

Гласник РС 54/2010)  
Назив из ппщтег решника набавки: Градоа путева, железнишких пруга ,аерпдрпма и 

сппртских пбјеката.  
Пзнака из ппщтег решника набавки  
45233141 – Радпви на пдржаваоу путева  
45233142 – Радови на  поправљању  путева 

mailto:javne.nabavke@barajevo.org.rs
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

Пбразац бр.1 
 
Предмет јавне набавке брпј VIII-02 404-85/2019 је набавка радпва у птвпренпм 

ппступку- Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019. 

Ппд уређеоем некатегприсаних путева ппдразумева се рад грађевинских мащина и 
радника на кршеоу щибља и растиоа и стабала у путнпм ппјасу , утпвар и трансппрт 
щибља на деппнију. Искпп земљанпг материјала , утпвар и трансппрт. Планираое и 
ваљаое ппстељице, геодетско обележавање трасе и исколчавање. Искпп канала за 
пдвпд впде и утпвар и трансппрт искппане земље и трансппрт на деппнију. Израда 
прппуста. Израда слпја дрпбљенпг каменпг материјала. 
  
Рпк за реализацију угпвпрних пбавеза је 60 календарских дана пд дана увпђеоа у 

ппсап. Мпменат увпђеоа у ппсап струшни надзпр уписује у грађевински дневник и пд 

тада теше рпк за извпђеое радпва кпји не мпже бити дужи пд 60 (щездесет) 

календарских дана. Датум увпђеоа у ппсап струшни надзпр уписује у грађевински 

дневник. 
 
Местп извпђеоа радпва – Списак некатегприсаних питева  налази се у пквиру пбрасца 

структуре цене ппглавље VIII кпнкурсне дпкументације. 
 
 
Кпличине са детаљним навпђеоем свих пптребних предметних радпва, дпбара и 
услуга су наведени у пквиру техниче спецификације са пбрасцем структуре цене 
ппглавље VIII кпнкурсне дпкументације. 
 
Овлашћени представник ппнуђача пптписује дату спецификацију. 
 
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача на пснпву сппразума 
пдредђује једнпг ппнуђача из групе кпји је нпсилац ппсла кпји ће дату спецификацију. 
 

Датум Ппнуђаш 
 

М. П. 
 
_____________________________                               ________________________________ 
 
Ппнуђаш мпже да изврщи пбилазак лпкација са представникпм Нарушипца за 
наведену набавку. Сви заинтереспвани ппнуђаши кпји намеравају да изврще 
пбилазак лпкација пптребнп је да email-пм најаве пбилазак минимум 2 дана раније .  
Пптврду п пбиласку лпкација (Пбразац брпј 16) ппнуђаш дпставља уз ппнуду. Иста 

мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, иста мпра бити пптписана пд стране 

пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша. 
 
 

Наппмене: Образац Техничке спецификације ппнуђач мпра да пппуни и пптпише, 
чиме ппнуђач пптврђује да испуоава услпве предметне набавке. 
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IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА   
И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

 
1. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА 

 
1.1 Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава 

пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 75. Закпна, и 
тп: 

 
1. Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна);  
Дпказ: Правна лица и предузетник: Извпд из регистра Агенције за привредне 
регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда; 

 
2. Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап 
шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 
даваоа мита, кривишнп делп преваре (чл. 75. ст.1 тач. 2) Закпна);  

Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу IV 
пдељак 3.-Пбразац бр.2 и 3 )  
Дпказ: Правна лица: 1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоe пснпвнпг суда 
на шијем ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте 
представнищтва или пгранка странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује да правнп лице 
није псуђиванп за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 2) Извпд 
из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вищег суда у 
Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних 
дела прганизпванпг криминала; 3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое 
надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да закпнски заступник 
ппнуђаша није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив 
живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре и 
некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према 
месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђаш 
има вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг пд оих. 
Предузетници и физишка лица: Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое 
надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван за некп пд 
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за 
кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп 
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже ппднети 
према месту рпђеоа или према месту пребивалищта). 
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 

 
Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу IV 
пдељак 3.-Пбразац бр. 2 и 3 ) 
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3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј 
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закпна) (Пбразац бр.2).  
Дпказ: Правна лица, предузетници и физишка лица: Увереое Ппреске управе 

Министарства финансија да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое 

надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних 

лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за приватизацију да се ппнуђаш налази 

у ппступку приватизације.  
Дпказ не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
 
Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу IV пдељак 
3.-Пбразац бр. 2 и 3 ) 
 
4. Услпв из шлана шл. 75. ст. 2. - Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде 

изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п 

защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да 

немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 
 
Дпказ: Пптписан п пверен Oбразац изјаве (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу IV пдељак 
3.-Пбразац бр.2 и 3 ) 
 
Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава 
дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 76. Закпна, и тп: 
  
 
1.Кадрпвски капацитет: 
 
Ппнуђаш, укљушујући све шланпве заједнишке ппнуде (без ппдизвпђаша), мпра имати 

најмаое следеће технишкп пспбље кпје ће у свему изврщавати предметну јавну 

набавку у складу са Закпнпм п планираоу и изградои:  
-1 диплпмиранпг грађевинскпг инжеоера са важећпм лиценцпм ИКС: 410 или 412 или 

415 или 418; 

- минимум 5 рукпвапца грађевинским  мащинама 
 

- минимум 5 впзаша 
  
1.) Кап дпказ кадрпвскпг капацитета : 
 
1. За 1 (једнпг) диплпмиранпг грађевинскпг инжеоера са важећпм лиценцпм ИКС:  
410  или 412 или 415 или 418 у раднпм пднпсу или ангажпванпг угпвпрпм п 

привременим и ппвременим ппслпвима или ангажпванпг угпвпрпм п делу или 

ангажпванпг угпвпрпм п раднпм ангажпваоу пп другпм правнпм пснпву.  
- Фптпкппија лишне лиценце  
- Фптпкппија пптврде п важеоу захтеване лиценце  
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- Фптпкппија пбрасца М или адекватнпг пбрасца пријаве Републишкпм фпнду за 

пензијскп и инвалидскп псигураое, кпјим се дпказује да је лице у раднпм пднпсу кпд 

ппнуђаша или шлана групе ппнуђаша.  
- Фптпкппије угпвпра п раду или угпвпра п делу или угпвпра п пбављаоу 

привремених и ппвремених ппслпва или угпвпра п раднпм ангажпваоу пп другпм 

правнпм пснпву. 

- пбразац бр.12- изјава п дпвпљнпм кадрпвскпм капацитету 
 

 
-  За минимум 5 рукпвапца грађевинским  мащинама у раднпм пднпсу или 
ангажпванпг угпвпрпм п привременим и ппвременим ппслпвима или ангажпванпг 
угпвпрпм п делу или ангажпванпг угпвпрпм п раднпм ангажпваоу пп другпм правнпм 
пснпву.    

- Фптпкппија пбрасца М или адекватнпг пбрасца пријаве Републишкпм фпнду за 

пензијскп и инвалидскп псигураое, кпјим се дпказује да је лице у раднпм пднпсу кпд 

ппнуђаша или шлана групе ппнуђаша.  
-  Фптпкппије угпвпра п раду или угпвпра п делу или угпвпра п пбављаоу 
привремених и ппвремених ппслпва или угпвпра п раднпм ангажпваоу пп другпм 
правнпм пснпву 
- пбразац бр.12- изјава п дпвпљнпм кадрпвскпм капацитету 
 

-  За минимум 5 впзаша у раднпм пднпсу или ангажпванпг угпвпрпм п привременим и 
ппвременим ппслпвима или ангажпванпг угпвпрпм п делу или ангажпванпг угпвпрпм 
п раднпм ангажпваоу пп другпм правнпм пснпву.    

- Фптпкппија пбрасца М или адекватнпг пбрасца пријаве Републишкпм фпнду за 

пензијскп и инвалидскп псигураое, кпјим се дпказује да је лице у раднпм пднпсу кпд 

ппнуђаша или шлана групе ппнуђаша.  
- Фптпкппије угпвпра п раду или угпвпра п делу или угпвпра п пбављаоу 

привремених и ппвремених ппслпва или угпвпра п раднпм ангажпваоу пп другпм 

правнпм пснпву. 

- пбразац бр.12- изјава п дпвпљнпм кадрпвскпм капацитету 
 
2.Технишки капацитет:   
Ппнуђаш, укљушујући све шланпве заједнишке ппнуде (без ппдизвпђаша) мпра 

имати у власнищтву, закупу или лизингу и у исправнпм стаоу: 
 

Р.бр.  Назив ппреме  кпм.  
     

  
 

1 Грејдер минималне дужине рапника 3,0 м 1 
 

2 
 
Булдозер 1 

 

3 Рпвпкппаш или багер 1 
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4 Утпвариваш или кпмбинирка 1 
 

5 
Ваљак (1 са челичним наплацима тежине минимум 7 тона и 1 
са пнеуматицима тежине минимум 7 тона) 

2 
 

6 Камипни кипер минималне нпсивпсти 13 тпна 6 
 

 
 
 
2. )Кап дпказ технишкпг капацитета: 
 
Правнп лице и предузетник 
 
Извпд из ппследоег ппписа пснпвних средстава пбележен на местима где су 

наведна средства ппписана, пверен и пптписан пд стране пвлащћенпг лица или 

рашун п куппвини захтеванпг средства технишкпг капацитета у 2019. гпдини, 

пднпснп угпвпр п закупу или лизингу за захтеванп средствп технишкпг капацитета и 

пбразац бр. 13- изјава п технишкпм капацитету; 

 
I НАППМЕНА: За мащине кпје ппдлежу пбавезнпј регистрацији у складу са 

Правилникпм п регистрацији мптпрних и прикљушних впзила ("Сл. гласник PC", бр. 

69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14 и 65/15) ппнуђаш дпставља: 
 
 
2. За власнищтвп :  

2-1. Извпд из ппследоег ппписа пснпвних средстава пбележен на местима где су 
наведна средства ппписана, пверен и пптписан пд стране пвлащћенпг лица или 
фактуру п куппвини захтеванпг средства технишкпг капацитета у 2019. гпдини (самп за 
пна средства купљена у 2019.гпдини , не пднпси се на раније гпдине)  
2-2. сапбраћајна дпзвпла или 
2-3. "шиташ сапбраћајне дпзвпле" 
2-4. пплиса псигураоа пд аутппдгпвпрнпсти 

  

2* За државину :  
2-1. угпвпр п закупу или угпвпр п лизингу. 
2-2. сапбраћајна дпзвпла или  
2-3. "шиташ сапбраћајне дпзвпле" 
2-4. пплиса псигураоа пд аутппдгпвпрнпсти 

 
II НАППМЕНА: За мащине кпје не ппдлежу пбавезнпј регистрацији у складу са 

Правилникпм п регистрацији мптпрних и прикљушних впзила ("Сл. гласник PC", бр.  
69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14 и 65/15) , Закпну п планираоу и 

изградои (шлан 2, ташка 38 - градилищте), Закпну п безбеднпсти сапбраћаја (шлан 1 – 

ушесници у сапбраћају; технишкп регулисаое сапбраћаја) ), Правилнику п садржају 

елабпрата п уређеоу градилищта и Правилнику п нашину регулисаоа сапбраћаја на 

путевима у зпни радпва, ппнуда мпра садржати Извпд из ппписне листе са пзнашенпм 
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мащинпм. Извпд из ппписне листе пверава пешатпм и пптписује пвлащћенп лице 

власника, пднпснп закуппдавца пднпснп лизинг куће. 
 
III НАППМЕНА: Укпликп захтеванe технишкe карактеристике п мащини нису 

исказане у „шиташу сапбраћајне дпзвпле“ или у ппписнпј листи, ппнуђаши су у пбавези 

да дпставе фптпкппију „технишкпг паспща” или извпда из каталпга или другпг 

адекватнпг дпказа, из кпг се види да мащина испуоава услпве за технишки капацитет 

пдређен кпнкурснпм дпкументацијпм.  Дпказ мпра бити пверен и пптписан пд стране 

пвлащћенпг лица ппнуђаша. 
 
Ппнуђаш је дужан да пбезбеди технишки и кадрпвски капацитет за изврщеое свих 

радпва наведених у делу VIII -технишка спецификација са пбрасцем структуре цене за 

све време реализације јавне набавке. Ппнуђаш не мпже врщити измене лица кпја су 

наведена у пбрасцу бр.12 „Изјава п кљушнпм технишкпм пспбљу" без претхпдне 

сагласнпсти Нарушипца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ: 
 
Услпв: Да Ппнуђаш има угпвпрене и изведене радпве у вреднпсти не маопј пд 

60.000.000,00 динара без ПДВ-а, на истим или слишним ппслпвима из предмета 

набавке у перипду: 2017, 2018. и 2019. гпдине, пре датума ппследоег дана истека рпка 

за ппднпщеое ппнуде у предметнпј јавнпј набавци. 
 
Дпказ: 
 
1. Списак референци (пбразац-СР из кпнкурсне дпкументације) 
 
2. Наслпвне стране ситуација (привремених и / или пкпнчаних) ИЛИ рашуна и стране на 

кпјима је исказана рекапитулација пп врстама изведених радпва. 
 
НАППМЕНЕ 
Нарушилац ће признати ситуације / рашуне, ппд услпвпм: 
 
1. Да садрже преглед изведених радпва, 
2. Да су верификпвани (пптписани и/или пверени) пд стране: 2-1 
надзпрнпг пргана нарушипца (инвеститпра) и 
2-2 пдгпвпрнпг лица нарушипца / инвеститпра.  
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4. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 
Услпв: Да над ппнуђашем није ппкренут ппступак стешаја или ликвидације пднпснп 
предхпдни стешајни ппступак. 
 
Дпказ: Пптврда привреднпг суда седищта ппнуђаша или пптврда Агенције за 
привредне регистре да над ппнуђашем није ппкренут ппступак стешаја или ликвидације 
пднпснп предхпдни стешајни ппступак.  
Наппмена: дпкази мпрају бити издати накпн пбјављиваоа Ппзива за ппднпщеое 

ппнуда на Ппрталу јавних набавки. 

НАППМЕНА: Ппнуђаш/ппдизвпђаш/шлан групе није дужан да дпставља дпказе кпји су 

јавнп дпступни на интернет страницама надлежних пргана, укпликп је ппдатак 

дпступан на интернет страници надлежнпг пргана. 

 
  
4-1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 
Услпв: Да не ппстпји неликвиднпст у ппслпваоу у ппследое две гпдине, кпје предхпде 
месецу пбјављиваоа јавнпг ппзива за дпстављаое ппнуда. 
 
 
Дпказ: Пптврда п брпју дана неликвиднпсти издата пд НБС – пдељеое Принудне 
наплате, пдсек за пријем пснпва и налпга принудне наплате у Крагујевцу. 
 
Ппдатак исказан на интернет страници НБС у делу: принудна наплата/ претраживаое 

дужника у принуднпј наплати-матишни брпј или ПИБ- или да дпстави пптврду п брпју 

дана неликвиднпсти издату пд НБС - Принудна наплата пдсек за пријем пснпва и 

налпга принудне наплате у Крагујевцу. 
 
Укпликп ппдатак п ликвиднпсти није дпступан на интернет страници НБС, ппнуђаш је у 

пбавези да за себе, пднпснп ушесника у заједнишкпј ппнуди кпји испуоава предметни 

услпв, дпстави пптврду НБС п брпју дана неликвиднпсти. 
 
Наппмена: дпкази мпрају бити издати накпн пбјављиваоа Ппзива за ппднпщеое 

ппнуда на Ппрталу јавних набавки. 
 
 
 
 
НАППМЕНА: 
 
ЗА СВЕ ДПДАТНЕ УСЛПВЕ СЕ ДПКАЗИ У НЕПВЕРЕНИМ КППИЈАМА ДПСТАВЉАЈУ УЗ 

ППНУДУ НА ДАН ПТВАРАОА ИСТИХ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација-ЈН бр.VIII-02 404-85/2019  12/79 
 

                     2.УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 
Испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне 
набавке, у складу са шл. 77. став 4. Закпна, Ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве 
(Пбразац изјаве ппнуђаша, дат је у ппглављу IV пдељак 3.-Пбразац бр. 2 и 3), кпјпм 
ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава 
пбавезне услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. пд таш.1) дп таш. 3) и. 4) 
Услпв из шлана шл. 75. ст. 2. 
 
Дпдатне услпве из шл.76 пд таш.1) дп таш. 4) Изјава мпра да буде пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица ппнуђаша. Укпликп Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у 
регистар кап лице пвлащћенп за заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпставити 
пвлащћеое за пптписиваое. 
 
 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша,Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша дпк дпдатне услпве испуоавају 
заједнп. 
 
 
Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, ппнуђаш је дужан да дпстави 

Изјаву ппдизвпђаша (Пбразац изјаве ппдизвпђаша, дат је у ппглављу IV пдељак 3. 

пбразац бр. 2 и 3), пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппдизвпђаша и пверену 

пешатпм. 
 
Нарушилац ће пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је 

ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију 

свих или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва. 
 
Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не 

дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву 

ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 
 
 
Ппнуђаш није дужан да дпставља на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет 
страницама надлежних пргана. Ппнуђаши кпји су регистрпвани у регистру кпји впди 
Агенција за привредне регистре не мпрају да дпставе дпказ из шл. 75. ст. 1. таш. 1)-4) , 
кпји је јавнп дпступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Нарушилац неће пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен 
кпнкурснпм дпкументацијпм, акп ппнуђаш наведе у ппнуди интернет страницу на кпјпј 
су ппдаци кпји су тражени у пквиру услпва јавнп дпступни. 
 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља 

кппију електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се 

уређује електрпнски дпкумент, псим укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се 

дпказ дпставља у извпрнпм електрпнскпм пблику. 
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Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, 
уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм 
пдгпвпрнпщћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или 
другим надлежним прганпм те државе. 
 
Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су 
дпкументи кпјима ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране 
надлежних пргана те државе. 
 
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести Нарушипца п билп кпјпј прпмени 

у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа 

пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци 

и да је дпкументује на прпписани нашин. 
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75.и 76. ЗАКПНА  

Пбразац бр. 2 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА  
П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКПНА У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 

пдгпвпрнпщћу, кап заступник Ппнуђаша, дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 

 

Ппнуђаш _____________________________________________*навести назив ппнуђача+ 
у птвпренпм ппступку јавне набавке Радпва – Уређеое некатегприсаних путева  
Барајевп 2019, брпј VIII-02 404-85/2019 испуоава све услпве из шл. 75.и 76. Закпна, 
пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, 
и тп:  
Пбавезни услпви 
 
1. Ппнуђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 

регистар; 
 
2. Ппнуђаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела кап 

шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 

привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 

даваоа мита, кривишнп делп преваре; 
 
3. Ппнуђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 

прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј 

теритприји); 
 
4. Услпв из шлана шл. 75. ст. 2. - Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп 

наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 

заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају забрану 

пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 

 
Дпдатни услпви 
 
1.) Кап дпказ кадрпвскпг капацитета : 
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2. 1 (једнпг) диплпмиранпг грађевинскпг инжеоера са важећпм лиценцпм ИКС: 
410 или 412 или 415 или 418 у раднпм пднпсу или ангажпванпг угпвпрпм п 
привременим и ппвременим ппслпвима или ангажпванпг угпвпрпм п делу или 
ангажпванпг угпвпрпм п раднпм ангажпваоу пп другпм правнпм пснпву.  
- Фптпкппија лишне лиценце  
- Фптпкппија пптврде п важеоу захтеване лиценце  
- Фптпкппија пбрасца М или адекватнпг пбрасца пријаве Републишкпм фпнду за 

пензијскп и инвалидскп псигураое, кпјим се дпказује да је лице у раднпм пднпсу кпд 

ппнуђаша или шлана групе ппнуђаша.  
- Фптпкппије угпвпра п раду или угпвпра п делу или угпвпра п пбављаоу 

привремених и ппвремених ппслпва или угпвпра п раднпм ангажпваоу пп другпм 

правнпм пснпву. 

- пбразац бр.12- изјава п дпвпљнпм кадрпвскпм капацитету 
 

-  За минимум 5 рукпвапца грађевинским  мащинама у раднпм пднпсу или ангажпванпг 
угпвпрпм п привременим и ппвременим ппслпвима или ангажпванпг угпвпрпм п делу 
или ангажпванпг угпвпрпм п раднпм ангажпваоу пп другпм правнпм пснпву.    
- Фптпкппија пбрасца М или адекватнпг пбрасца пријаве Републишкпм фпнду за 

пензијскп и инвалидскп псигураое, кпјим се дпказује да је лице у раднпм пднпсу кпд 

ппнуђаша или шлана групе ппнуђаша.  
- Фптпкппије угпвпра п раду или угпвпра п делу или угпвпра п пбављаоу привремених 
и ппвремених ппслпва или угпвпра п раднпм ангажпваоу пп другпм правнпм пснпву 
- пбразац бр.12- изјава п дпвпљнпм кадрпвскпм капацитету 
 
-  За минимум 5 впзаша у раднпм пднпсу или ангажпванпг угпвпрпм п привременим и 
ппвременим ппслпвима или ангажпванпг угпвпрпм п делу или ангажпванпг угпвпрпм п 
раднпм ангажпваоу пп другпм правнпм пснпву.    
- Фптпкппија пбрасца М или адекватнпг пбрасца пријаве Републишкпм фпнду за 

пензијскп и инвалидскп псигураое, кпјим се дпказује да је лице у раднпм пднпсу кпд 

ппнуђаша или шлана групе ппнуђаша.  
- Фптпкппије угпвпра п раду или угпвпра п делу или угпвпра п пбављаоу 

привремених и ппвремених ппслпва или угпвпра п раднпм ангажпваоу пп другпм 

правнпм пснпву. 

-  пбразац бр.12- изјава п дпвпљнпм кадрпвскпм капацитету 
 
2. )Кап дпказ технишкпг капацитета: 
 
Правнп лице и предузетник 
 
Извпд из ппследоег ппписа пснпвних средстава пбележен на местима где су наведна 

средства ппписана, пверен и пптписан пд стране пвлащћенпг лица или рашун п 

куппвини захтеванпг средства технишкпг капацитета у 2019. гпдини, пднпснп угпвпр п 

закупу или лизингу за захтеванп средствп технишкпг капацитета и пбразац бр. 13- 

изјава п технишкпм капацитету; 
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I НАППМЕНА: За мащине кпје ппдлежу пбавезнпј регистрацији у складу са 
Правилникпм п регистрацији мптпрних и прикљушних впзила ("Сл. гласник PC", 
 
бр. 69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14 и 65/15) ппнуђаш дпставља: 
 
2. За власнищтвп: 
 

2-1.Извпд из ппследоег ппписа пснпвних средстава пбележен на местима где су 
наведна средства ппписана, пверен и пптписан пд стране пвлащћенпг лица или 
фактуру п куппвини захтеванпг средства технишкпг капацитета у 2019. гпдини (самп за 
пна средства купљена у 2019.гпдини, не пднпси се на раније гпдине) 

 
2-2. сапбраћајна дпзвпла или 
2-3. "шиташ сапбраћајне дпзвпле" 
2-4. пплиса псигураоа пд аутппдгпвпрнпсти 

 
2* За државину: 
 

2-1. угпвпр п закупу или угпвпр п лизингу. 
2-2. сапбраћајна дпзвпла или 
2-3. "шиташ сапбраћајне дпзвпле" 

 
2-4. пплиса псигураоа пд аутппдгпвпрнпсти 

 
II НАППМЕНА: За мащине кпје не ппдлежу пбавезнпј регистрацији у складу са 
Правилникпм п регистрацији мптпрних и прикљушних впзила ("Сл. гласник PC", бр. 
 
69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14 и 65/15) , Закпну п планираоу и 
изградои (шлан 2, ташка 38 - градилищте), Закпну п безбеднпсти сапбраћаја (шлан 1 – 
ушесници у сапбраћају; технишкп регулисаое сапбраћаја) ), Правилнику п садржају 
елабпрата п уређеоу градилищта и Правилнику п нашину регулисаоа сапбраћаја на 
путевима у зпни радпва, ппнуда мпра садржати Извпд из ппписне листе са пзнашенпм 
мащинпм. Извпд из ппписне листе пверава пешатпм и пптписује пвлащћенп лице 
власника, пднпснп закуппдавца пднпснп лизинг куће. 
 
 
III НАППМЕНА: Укпликп захтеванe технишкe карактеристике п мащини нису 
исказане у „шиташу сапбраћајне дпзвпле“ или у ппписнпј листи, ппнуђаши су у пбавези 
да дпставе фптпкппију „технишкпг паспща” или извпда из каталпга или другпг 
адекватнпг дпказа, из кпг се види да мащина испуоава услпве за технишки капацитет 
пдређен кпнкурснпм дпкументацијпм. Дпказ мпра бити пверен и пптписан пд стране 
пвлащћенпг лица ппнуђаша. 
 
Ппнуђаш је дужан да пбезбеди технишки и кадрпвски капацитет за изврщеое свих 
радпва наведених у делу VIII, - технишка спецификација са пбрасцем структуре цене за 
све време реализације јавне набавке . Ппнуђаш не мпже врщити измене лица кпја су 
наведена у пбрасцу бр.12 „Изјава п кљушнпм технишкпм пспбљу" без претхпдне 
сагласнпсти нарушипца. 
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3. ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ: 
 
Дпказ: 
 
1. Списак референци (пбразац-СР из кпнкурсне дпкументације) 
 
2. Наслпвне стране ситуација (привремених и / или пкпнчаних) ИЛИ рашуна и стране на 
кпјима је исказана рекапитулација пп врстама изведених радпва. 
 
НАППМЕНЕ: 
Нарушилац ће признати ситуације / рашуне, ппд услпвпм 
 
1. Да садрже преглед изведених радпва, 
2. Да су верификпвани (пптписани и/или пверени) пд стране: 2-1 
надзпрнпг пргана нарушипца (инвеститпра) и 
 
2-2 пдгпвпрнпг лица нарушипца / инвеститпра. 
 
 
 
4. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 
Дпказ: Пптврда привреднпг суда седищта ппнуђаша или пптврда Агенције за 
привредне регистре да над ппнуђашем није ппкренут ппступак стешаја или ликвидације 
пднпснп предхпдни стешајни ппступак.  
Наппмена: Дпкази мпрају бити издати накпн пбјављиваоа Ппзива за ппднпщеое 

ппнуда на Ппрталу јавних набавки. 
 
НАППМЕНА: Ппнуђаш/ппдизвпђаш/шлан групе није дужан да дпставља дпказе кпји су 

јавнп дпступни на интернет страницама надлежних пргана, укпликп је ппдатак 

дпступан на интернет страници надлежнпг пргана. 
  
4-1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 
Дпказ: Пптврда п брпју дана неликвиднпсти издата пд НБС – пдељеое Принудне 
наплате, пдсек за пријем пснпва и налпга принудне наплате у Крагујевцу. 
 
Ппдатак исказан на интернет страници НБС у делу: принудна наплата/ претраживаое 

дужника у принуднпј наплати-матишни брпј или ПИБ, или да дпстави пптврду п брпју 

дана неликвиднпсти издату пд НБС - Принудна наплата пдсек за пријем пснпва и 

налпга принудне наплате у Крагујевцу. 
 
Укпликп ппдатак п ликвиднпсти није дпступан на интернет страници НБС, ппнуђаш је у 

пбавези да за себе, пднпснп ушесника у заједнишкпј ппнуди кпји испуоава предметни 

услпв, дпстави пптврду НБС п брпју дана неликвиднпсти. 
 
Наппмена: Дпкази мпрају бити издати накпн пбјављиваоа Ппзива за ппднпщеое 

ппнуда на Ппрталу јавних набавки. 
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Местп:_____________ Ппнуђаш: 
 

Датум:_____________ М.П. _____________________ 
 
 
 
 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд 
стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм, дпк 
дпдатне услпве испуоавају заједнп. 
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Пбразац бр. 3 
 

 
ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА  

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75.и 76. ЗАКПНА У ПТВПРЕНПМ ППСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 

пдгпвпрнпщћу, кап заступник ппдизвпђаша, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
 

 
Ппдизвпђаш____________________________________________*навести назив 

ппдизвпђача+ у птвпренпм ппступку јавне набавке Радпва- Уређеое некатегприсаних 

путева  Барајевп 2019, брпј VIII-02 404-85/2019, испуоава све услпве из шл. 75. и 76. 

Закпна, пднпснп услпве дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну 

набавку, и тп: 
 
Пбавезни услпви 
 
1. Ппдизвпђаш је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 

регистар; 
 
2. ппдизвпћаш и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела 

кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 

привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или 

даваоа мита, кривишнп делп преваре; 
 
3. Ппдизвпђаш је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу 

са прпписима Републике Србије (или стране државе када има седиште на оенпј 

теритприји); 
 
4. Услпв из шлана шл. 75. ст. 2. - Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп 

наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, 

заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају забрану 

пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде 
 

 
Дпдатни услпви 
 
1.) Кап дпказ кадрпвскпг капацитета : 
 
3. 1 (једнпг) диплпмиранпг грађевинскпг инжеоера са важећпм лиценцпм ИКС: 410 

или  
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 412 или 415 или 418 у раднпм пднпсу или ангажпванпг угпвпрпм п привременим и 

ппвременим ппслпвима или ангажпванпг угпвпрпм п делу или ангажпванпг угпвпрпм 

п раднпм ангажпваоу пп другпм правнпм пснпву.  
- Фптпкппија лишне лиценце  
- Фптпкппија пптврде п важеоу захтеване лиценце  
- Фптпкппија пбрасца М или адекватнпг пбрасца пријаве Републишкпм фпнду за 

пензијскп и инвалидскп псигураое, кпјим се дпказује да је лице у раднпм пднпсу кпд 

ппнуђаша или шлана групе ппнуђаша.  
- Фптпкппије угпвпра п раду или угпвпра п делу или угпвпра п пбављаоу 

привремених и ппвремених ппслпва или угпвпра п раднпм ангажпваоу пп другпм 

правнпм пснпву. 

 
- пбразац бр.12- изјава п дпвпљнпм кадрпвскпм капацитету 
-  За минимум 5 рукпвапца грађевинским  мащинама у раднпм пднпсу или ангажпванпг 
угпвпрпм п привременим и ппвременим ппслпвима или ангажпванпг угпвпрпм п делу 
или ангажпванпг угпвпрпм п раднпм ангажпваоу пп другпм правнпм пснпву.    
- Фптпкппија пбрасца М или адекватнпг пбрасца пријаве Републишкпм фпнду за 

пензијскп и инвалидскп псигураое, кпјим се дпказује да је лице у раднпм пднпсу кпд 

ппнуђаша или шлана групе ппнуђаша.  
- Фптпкппије угпвпра п раду или угпвпра п делу или угпвпра п пбављаоу привремених 
и ппвремених ппслпва или угпвпра п раднпм ангажпваоу пп другпм правнпм пснпву 
- пбразац бр.12- изјава п дпвпљнпм кадрпвскпм капацитету 
 
-  За минимум 5 впзаша у раднпм пднпсу или ангажпванпг угпвпрпм п привременим и 
ппвременим ппслпвима или ангажпванпг угпвпрпм п делу или ангажпванпг угпвпрпм п 
раднпм ангажпваоу пп другпм правнпм пснпву.    
- Фптпкппија пбрасца М или адекватнпг пбрасца пријаве Републишкпм фпнду за 

пензијскп и инвалидскп псигураое, кпјим се дпказује да је лице у раднпм пднпсу кпд 

ппнуђаша или шлана групе ппнуђаша.  
- Фптпкппије угпвпра п раду или угпвпра п делу или угпвпра п пбављаоу 

привремених и ппвремених ппслпва или угпвпра п раднпм ангажпваоу пп другпм 

правнпм пснпву. 

-  пбразац бр.12- изјава п дпвпљнпм кадрпвскпм капацитету 
 
3. )Кап дпказ технишкпг капацитета: 
 
Правнп лице и предузетник 
 
Извпд из ппследоег ппписа пснпвних средстава пбележен на местима где су наведна 

средства ппписана, пверен и пптписан пд стране пвлащћенпг лица или рашун п 

куппвини захтеванпг средства технишкпг капацитета у 2019. гпдини, пднпснп угпвпр п 

закупу или лизингу за захтеванп средствп технишкпг капацитета и пбразац бр. 13- 

изјава п технишкпм капацитету; 
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НАППМЕНА: За мащине кпје ппдлежу пбавезнпј регистрацији у складу са Правилникпм 

п регистрацији мптпрних и прикљушних впзила ("Сл. гласник PC",  
бр. 69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14 и 65/15) ппнуђаш дпставља:  
 
3. За власнищтвп:  

2-1.Извпд из ппследоег ппписа пснпвних средстава пбележен на местима где су 
наведна средства ппписана, пверен и пптписан пд стране пвлащћенпг лица или 
фактуру п куппвини захтеванпг средства технишкпг капацитета у 2019. гпдини (самп за 
пна средства купљена у 2019.гпдини , не пднпси се на раније гпдине)  
2-2. сапбраћајна дпзвпла или 
2-3. "шиташ сапбраћајне дпзвпле" 
2-4. пплиса псигураоа пд аутппдгпвпрнпсти 

 
2* За државину:  

2-1. угпвпр п закупу или угпвпр п лизингу. 
2-2. сапбраћајна дпзвпла или 
2-3. "шиташ сапбраћајне дпзвпле"  
2-4. пплиса псигураоа пд аутппдгпвпрнпсти 

 
НАППМЕНА: За мащине кпје не ппдлежу пбавезнпј регистрацији у складу са 

Правилникпм п регистрацији мптпрних и прикљушних впзила ("Сл. гласник PC", бр.  
69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14 и 65/15) , Закпну п планираоу и 

изградои (шлан 2, ташка 38 - градилищте), Закпну п безбеднпсти сапбраћаја (шлан 1 – 

ушесници у сапбраћају; технишкп регулисаое сапбраћаја) ), Правилнику п садржају 

елабпрата п уређеоу градилищта и Правилнику п нашину регулисаоа сапбраћаја на 

путевима у зпни радпва, ппнуда мпра садржати Извпд из ппписне листе са пзнашенпм 

мащинпм. Извпд из ппписне листе пверава пешатпм и пптписује пвлащћенп лице 

власника, пднпснп закуппдавца пднпснп лизинг куће. 
 
 
НАППМЕНА: Укпликп захтеванe технишкe карактеристике п мащини нису исказане у 

„шиташу сапбраћајне дпзвпле“ или у ппписнпј листи, ппнуђаши су у пбавези да дпставе 

фптпкппију „технишкпг паспща” или извпда из каталпга или другпг адекватнпг дпказа, 

из кпг се види да мащина испуоава услпве за технишки капацитет пдређен кпнкурснпм 

дпкументацијпм. Дпказ мпра бити пверен и пптписан пд стране пвлащћенпг лица 

ппнуђаша. 
 
Ппнуђаш је дужан да пбезбеди технишки и кадрпвски капацитет за изврщеое свих 

радпва наведених у делу VIII, - технишка спецификација са пбрасцем структуре цене за 

све време реализације јавне набавке . Ппнуђаш не мпже врщити измене лица кпја су 

наведена у пбрасцу бр.12 „Изјава п кљушнпм технишкпм пспбљу" без претхпдне 

сагласнпсти нарушипца. 
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4. ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ: 
 
Дпказ: 
 
1. Списак референци (пбразац-СР из кпнкурсне дпкументације) 
 
3. Наслпвне стране ситуација (привремених и / или пкпнчаних) ИЛИ рашуна и стране на 

кпјима је исказана рекапитулација пп врстама изведених радпва. 
 
НАППМЕНЕ: 
 
Нарушилац ће признати ситуације / рашуне, ппд услпвпм  
 
3. Да садрже преглед изведених радпва, 
4. Да су верификпвани (пптписани и/или пверени) пд стране: 2-1 
надзпрнпг пргана нарушипца (инвеститпра) и 
 
2-2 пдгпвпрнпг лица нарушипца / инвеститпра.  
 
4. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 
Дпказ: Пптврда привреднпг суда седищта ппнуђаша или пптврда Агенције за 
привредне регистре да над ппнуђашем није ппкренут ппступак стешаја или ликвидације 
пднпснп предхпдни стешајни ппступак.  
Наппмена: Дпкази мпрају бити издати накпн пбјављиваоа Ппзива за ппднпщеое 

ппнуда на Ппрталу јавних набавки. 
 
НАППМЕНА: Ппнуђаш/ппдизвпђаш/шлан групе није дужан да дпставља дпказе кпји су 

јавнп дпступни на интернет страницама надлежних пргана, укпликп је ппдатак 

дпступан на интернет страници надлежнпг пргана. 
  
4-1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 
Дпказ: Пптврда п брпју дана неликвиднпсти издата пд НБС – пдељеое Принудне 
наплате, пдсек за пријем пснпва и налпга принудне наплате у Крагујевцу. 
 
Ппдатак исказан на интернет страници НБС у делу: принудна наплата/ претраживаое 

дужника у принуднпј наплати-матишни брпј или ПИБ, или да дпстави пптврду п брпју 

дана неликвиднпсти издату пд НБС - Принудна наплата пдсек за пријем пснпва и 

налпга принудне наплате у Крагујевцу. 
 
Укпликп ппдатак п ликвиднпсти није дпступан на интернет страници НБС, ппнуђаш је у 

пбавези да за себе, пднпснп ушесника у заједнишкпј ппнуди кпји испуоава предметни 

услпв, дпстави пптврду НБС п брпју дана неликвиднпсти. 
 
Наппмена: Дпкази мпрају бити издати накпн пбјављиваоа Ппзива за ппднпщеое 

ппнуда на Ппрталу јавних набавки. 
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Местп:_____________ Ппнуђаш: 

 
Датум:_____________ М.П. _____________________ 

 
 

 
Наппмена: Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем , Изјава мпра бити 

пптписана пд стране пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм. 
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V УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 
1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. Нарушилац не прихвата ппднпщеое ппнуде, у целини или делимишнп, на странпм језику. 

Укпликп ппнуђаш дпстави ппнуду кпја није на српскпм језику, таква ппнуда биће пдбијена кап неприхватљива. 

 
 
2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА 
 
Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа 

ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша.  
слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу 
свих ушесника у аједнишкпј ппнуди. Ппнуду дпставити на адресу: Управа Градске ппщтине Барајевп, Светпсавска 2, 11460 Барајевп, са 
назнакпм: ,,Ппнуда за јавну набавку, Радпва - Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019, брпј VIII-02 404-85/2019 - НЕ 
ПТВАРАТИ”. Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 09.07.2019. гпдине дп 09.00 шаспва.  
Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се ппнуда налази, пбележити време пријема и 

евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена  
неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести 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 

кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм.  
Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити 09.07.2019. у 11.00 шаспва у прпстпријама Пдељеоа за планираое инвестиције и развпј ГП 

Барајевп, ул. Светпсавска бр.2, 11460 Барајевп. У Записник п птвараоу ппнуда, ппнуде се уписују пп редпследу пристизаоа. Јавнпм 

птвараоу мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице. 

 
Присутни представници ппнуђаша, пре ппшетка јавнпг птвараоа ппнуда, мпрају Кпмисији нарушипца, ппднети пвлащћеоа за ушещће у 

ппступку птвараоа ппнуда пднпснп заступаое ппнуђаша или лишну карту. Брпј пвлащћеоа и име представника ппнуђаша се уписује у 

Записник п птвараоу ппнуда.  
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Записник п птвараоу ппнуда, накпн заврщенпг ппступка, пптписују пвлащћени представници ппнуђаша и шланпви Кпмисије. 

Фптпкппија записника се дпставља ппнуђашима кпји су ппднели ппнуде а нису присуствпвали птвараоу  
у рпку пд 3 (три) дана пд дана птвараоа ппнуда, дпк се урушује лишнп присутним пвлащћеним представницима ппнуђаша. 
 

Ппнуда мпра да садржи 

1. Технишке карактеристике – спецификација (пбразац бр.1), мпра бити пптписана и Ппглавље III - страна 5  
 пверена, према упутству у наведенпм ппглављу.    

2. Изјава ппнуђаша и ппдизвпђаша (укпликп ппнуђаш наступа са ппдизвпђашем) п Ппглавље IV – стране 6-23  
испуоаваоу услпва из шл. 75. и 76. Закпна (пбрасци бр.2 и бр.3) - сви наведени    
дпдатни услпви мпрају бити испуоени и дпкази за исте дпстављени на нашин какп је    
назнашенп у упутству.    

     

3. Пбразац ппнуде – пппунити, пптписати и пверити, према упутству у назнашенпм Ппглавље VI-страна 39-44  
ппглављу (Пбрасци бр. 4,5, 6, и 7)    

    

4. Мпдел угпвпра (Пбразац бр. 8) Ппглавље VII страна 45-59  
     

5. Техниша спецификација са пбрасцем структуре ценe са упутствпм какп да се 
Ппглавље VIII страна 60-67 

 

пппуни (Пбразац бр. 9) 
 

   
    

6. Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац бр. 11) Ппглавље X страна 69  
    

7. Изјава п кадрпвскпм капацитету (Пбразац бр. 12) Ппглавље XI страна 70-72  
    

8. Изјава п технишкпм капацитету (Пбразац бр. 13) Ппглавље XII страна 73-74  
     

9. Изјава п намерама ппнуђаша за дпстављаое банкарске гаранције за дпбрп Ппглавље XIII страна 75  
изврщеое ппсла (Пбразац бр. 14)    

    

10. Изјава п намерама ппнуђаша за дпстављаое банкарске гаранције за птклаоаое Ппглавље XIV страна 76  
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грещака у гарантнпм рпку (Пбразац бр. 15)    

    

11. Списак референци (Пбразац бр. 17) Ппглавље XVI страна 78-79  

     
  
Наппмена: 
 
Све наведенп чини саставни деп ппнуде (техничка спецификација, сви пптребни дпкази, наведени пбрасци кап и мпдел угпвпра), 

такп се све мпра пппунити, прилпжити и пверити на начин и према упутству наведенпм у ппглављима, какп би ппднета ппнуда 

била прихватљива. Укпликп се начини грешка приликпм пппуоаваоа, исту прецртати, такп да пнп стп је исправљенп пстане 

видљивп и читкп а местп начиоене грешке пверити печатпм. 
 
Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији 

пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће 

пптписивати и печатпм пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава 

ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу (нпр. Изјава п независнпј ппнуди, Изјава п ппштпваоу пбавеза из чл.75. и 76. Закпна), 

кпји мпрају бити пптписани и пверени печатпм пд стране свагпг ппнуђача из групе ппнуђача. У случају да се ппнуђачи ппределе да 

један ппнуђач из групе пптписује и печатпм пверава пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају 

даваое изјава ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу), наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се ппнуђачи из групе 

међуспбнп и према наручипцу пбавезују на извршеое јавне набавке, а кпји чини саставни деп заједничке ппнуде сагласнп члану 81. 

Закпна 
 
 
 
Укпликп ппнуђаш не дпстави пве пбрасце, или их дпстави непппуоене и  непптписане ће такву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.  
Кпнкурсна дпкументација је пзнашена пд стране 1 закљушнп са странпм 79,  с тим щтп ппнуђаш није у пбавези да дпстави кпмплетну 
кпнкурсну дпкументацију већ је пбавезан да дпстави пппуоене, пптписане пбрасце у складу са упутствпм, кап измене и дппуне, све 
инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде кпје ће нарушилац у слушају пптребе пбразлпжити и пгласити сагласнп 
шлану 63. ЗЈН. 
 



Конкурсна документација-ЈН бр.VIII-02 404-85/2019  27/79 
 

3. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 
 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју 
ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
 
Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента 

накнаднп дпставља. 
 
Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Управа Градске 
ппщтине Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп са назнакпм: 
 
„Измена ппнуде за јавну набавку радпва у птвпренпм ппступку – Уређеое  
некатегприсаних путева  Барајевп 2019, брпј VIII-02 404- 85/2019 - НЕ ПТВАРАТИ“ или 

 
„Дппуна ппнуде за јавну набавку радпва у птвпренпм ппступку- Уређеое  

некатегприсаних путева  Барајевп 2019, брпј VIII-02 404- 85/2019 - НЕ ПТВАРАТИ ” или 
 
„Пппзив ппнуде за јавну набавку радпва у птвпренпм ппступку – Уређеое  

некатегприсаних путева  Барајевп 2019, брпј VIII-02 404- 85/2019- НЕ ПТВАРАТИ ” или 
 
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку радпва у птвпренпм ппступку – Уређеое  

некатегприсаних путева  Барајевп 2019, брпј VIII-02 404- 85/2019- НЕ ПТВАРАТИ“. 

 
На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да 
ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи 
ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди.  
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда Ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју 
ппнуду. 
 
5.  УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ 

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 

 
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у 

заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище 

заједнишких ппнуда. 
 
У Пбрасцу ппнуде (ппглавље VI), Ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, 

пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси 

ппнуду са ппдизвпђашем. 
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6. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
 
Укпликп Ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде 

(ппглавље VI) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти 

набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50%, кап и деп 

предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша. 
 
Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуде навпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће 

делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу. 
 
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји 

ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј 

набавци. 
 
Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су 

наведени у ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се 

дпказује испуоенпст услпва (Пбразац изјаве из ппглавља IV пдељак 3.Пбразац 2.). 

Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне 

набавке, пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 
 
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, 

ради утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да 

испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 3) и. 4) Услпв из шлана шл.  
75. ст. 2. пвпг закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. 
 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити 

сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на 

изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81. ст. 4. таш. 1) дп 

7) Закпна и тп ппдатке п: 
 
- шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће 

заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем, 
 
- ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр, 
 
- ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа, 
 
- ппнуђашу кпји ће издати рашун, 
 
- рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое, 
 
- пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра. 

- да сппразум садржи ппдатке п ппнуђашу кпји ће у име групе пптписивати пбрасце из 

кпнкурсне дпкументације (изузев пних кпји се дају ппд пунпм материјалнпм и 
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кривишнпм пдгпвпрнпщћу те пбрасце пптписују сви шланпви групе ппнуђаша) Група 

ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у 

ппглављу IV кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује 

испуоенпст услпва наведених у ппглављу IV. 
 
Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 

 

Задруга мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у свпје име, а за рашун задругара или 

заједнишку ппнуду у име задругара. 

 

Акп задруга ппднпси ппнуду у свпје име за пбавезе из ппступка јавне набавке и 

угпвпра п јавнпј набавци пдгпвара задруга и задругари у складу са закпнпм. 

 

Акп задруга ппднпси заједнишку ппнуду у име задругара за пбавезе из ппступка јавне 

набавке и угпвпра п јавнпј набавци непгранишенп сплидарнп пдгпварају задругари. 

 
8. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ 

  
8.1. Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа. 
 
Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 (псам ) дана, ни дужи пд 45 (шетрдесет пет) дана 

*рпк је дефинисан у складу са Закпнпм п рпкпвима измиреоа нпвчаних пбавеза 

 

у кпмерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС” бр. 119/2012), пд дана пријема 

правилнп исппстављенпг рашуна, пднпснп привремене ситуације Дпбављаш ће 

ппднпсити на исплату дп 5-пг у месецу, за радпве изврщене у претхпднпм месецу, 

 

а пкпншану ситуацију, накпн закључеоа анекса п кпначнпм пбрачуну изведених радпва 

и дпстављаоа банкарскe гаранције за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку. 

 

Нарушилац ће дп угпвпренпг рпка извпђеоа радпва путем привремених ситуација 

платити Дпбављашу највище 90% вреднпсти изведених радпва, а препстали изнпс ће 

бити исплаћен пп исппстављаоу и пвери пкпншане ситуације. 

 

Укпликп Нарушилац псппри исппстављену ситуацију у делу, Нарушилац је дужан да 

исплати несппрни деп ситуације, а сппрни деп има се рещити са следећпм 

привременпм ситуацијпм, укпликп се угпвпрне стране другашије не дпгпвпре. 
 
Плаћаое пкпншане ситуације ће се изврщити накпн накпн дпбијаоа записника п 

примппредаји радпва са ппзитивним мищљеоем за изведене радпве.  
Кoмплетну дпкументацију неппхпдну за пверу привремене ситуације (листпве 

грађевинске коиге, пдгпварајуће атесте за уграђени материјал и набавку ппреме, пп 



Конкурсна документација-ЈН бр.VIII-02 404-85/2019  30/79 
 

пптреби и другу дпкументацију) Дпбављаш дпставља надзпрнпм пргану кпји ту 

дпкументацију шува дo примппредаје и кпнашнпг пбрашуна.  
Дпбављаш ће привремене ситуације исппстављати у дпвпљнпм брпју примерака, п 

шему ће Нарушилац пбавестити Дпбављаша најкасније пре исппстављаоа прве 

привремене ситуације. 

 
Укпликп исппстављене привремене ситуације нису сашиоене у складу са претхпдним 

ставпвима пвпг шлана, Нарушилац ће исте непверене вратити Дпбављашу најкасније у 

рпку пд  8 дана пд дана пријема.  
Плаћаое се врщи уплатпм на рашун Дпбављаша. Нарушилац пднпснп Инвеститпр плаћа 

изнпс ПДВ-а. 
 
Нема плаћаоа аванса. 
 
8.2. Захтеви у ппгледу гарантнпг рпка 
 
Гарантни рпк за изведене радпве изнпси минимум 2 (две) гпдине рашунајући пд дана 

припппредаје радпва, псим акп је Правилникпм п садржини и нашину врщеоа 

технишкпг прегледа пбјекта, саставу кпмисије, садржини предлпга кпмисије п 

утврђиваоу ппдпбнпсти пбјекта за упптребу, псматраоу тла и пбјекта у тпку грађеоа и 

упптребе и минималним гарантним рпкпвима за ппједине врсте пбјеката (,,Службени 

гласник РС,, бр.27/15). За уграђене материјале и ппрему важи гарантни рпк у складу са 

услпвима прпизвпђаша, кпји теше пд дана изврщене примппредаје Нарушипцу. 

 
8.3. Захтев у ппгледу рпка извпђеоа радпва 
 
Рпк извпђеоа радпва не мпже бити дужи пд 60 (щездесет) календарских дана 

рашунајући пд дана увпђеоа у ппсап. Датум увпђеоа у ппсап струшни надзпр уписује у 

грађевински дневник. 
 
Местп извпђеоа радпва: Списак улица налази се у пквиру пбрасца структуре цене 

ппглавље VIII кпнкурсне дпкументације. 
 
8.4. Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде  
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда. 
 
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику 

затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде.  
Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати 

ппнуду. 

 
8.5. Дпдатни захтеви у вези прихватљивпсти ппнуде 
 
Ппнуде кпје имају битне недпстатке, кпје су услпвне, недпвпљнп шитке или 

неразумљиве, или кпје садрже дпдатке кпји нису тражени или пстале нерегуларнпсти, 

кпје су такве да се збпг свега наведенпг не мпже утврдити стварна садржина и није 
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мпгуће уппредити ту ппнуду са другим, биће пдбијене и неће ући у даље разматраое. 

Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три 

гпдине пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке: 1) 

ппступап супрптнп забрани из шл.23 и 25. Закпна; 2) ушинип ппвреду кпнкуренције; 3) 

дпставип неистините ппдаткеппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши 

угпвпр п јавнпј набавци, накпн щтп му је угпвпр дпдељен; 4) пдбип да дпстави дпказе 

и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап, а све у складу са шл.82. Закпнa. 
 
9.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 вреднпст, са 

урашунатим свим трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату 

вреднпст.  
Цена је фиксна и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене елемената на пснпву кпјих 

је пдређена. Нарушилац пднпснп Инвеститпр плаћа изнпс ПДВ-а пп стппи пд 20% (у 

складу са шл. 10 ст. 2 ташка 3) Закпна п ПДВ-у)  
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са 

шланпм 92. Закпна.  
Акп ппнуђена цена укљушује увпзну царину и друге дажбине, ппнуђаш је дужан да тај 

деп пдвпјенп искаже у динарима. 

 
10. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ 
БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ 
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 
 
Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства 
финансија и привреде.  
Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне 
средине и у Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине.  
Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству 
рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитикe. 
 
ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА, ВИСИНИ И РПКПВИМА 

ПБЕЗБЕЂЕОА ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 
 
Сагласнп шлану 61.став 5. и 6. Закпна п јавним набавкама („Сл.гласник РС бр.124/12 
14/15 и 68/15“)кап и шл.13-14 и Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкумнтације у ппступцима јавних набавки (Службени гласник РС бр. бр.124/12 14/15 
и 68/15“) кап средствп финансијскпг пбезбеђеоа пптребнп је дпставити следеће: 
 
1)Банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла - Изабрани ппнуђаш се пбавезује да у 

најкраћем рпку кпји не сме бити дужи пд 20 (двадесет) календарских дaна пд дана 

увпђеоа у ппсап, преда нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла, кпја 
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ће бити са клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска гаранција за 

дпбрп изврщеое ппсла издаје се у висини пд 10% пд нетп угпвпрене вреднпсти 

радпва, са рпкпм важнпсти кпји је 60 (щездесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп 

изврщеое ппсла. Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое 

угпвпрне пбавезе, важнпст банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се 

прпдужи. Нарушилац ће унпвшити банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла у 

слушају да ппнуђаш не буде изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин 

предвиђен угпвпрпм. 

 
2)Банкарску гаранцију за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку - Изабрани ппнуђаш 

се пбавезује да у тенутку примппредаје предмета јавне набавке преда нарушипцу 

банкарску гаранцију за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку, кпја ће бити са 

клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив, са рпкпм важнпсти 30 дана пп истеку 

гарантнпг рпка за изведене радпве.  
Банкарска гаранција за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку се издаје у висини 10% 

пд пд нетп угпвпрене вреднпсти радпва.Нарушилац ће унпвшити банкарску гаранцију 

за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку у слушају да изабрани ппнуђаш не изврщи 

пбавезу птклаоаоа квара кпји би мпгап да умаои мпгућнпст кприщћеоа предмета 

угпвпра у гарантнпм рпку. 

 
-НАКПН ЗАКЉУЧЕОА УГПВПРА ТРЕБА ДПСТАВИТИ: 
Изабрани ппнуђаш се пбавезује да у најкраћем рпку кпји не сме бити дужи пд 20 

(двадесет) календарских дaна пд дана увпђеоа у ппсап преда нарушипцу банкарску 

гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла, кпја ће бити са клаузулама: безуслпвна и 

платива на први ппзив. Сви трпщкпви у вези са наведеним средствпм пбезбеђеоа 

падају на терет ппнуђаша.  
Средствп финансијскпг пбезбеђеоа мпже гласити на шлана групе ппнуђаша 

(пдређенпг Сппразумпм п заједнишкпм изврщеоу набавке) или ппнуђаша, али не и на 

ппдизвпђаша. 
 
Изабрани ппнуђаш пдмах накпн изврщене примппредаје предмета угпвпра и 

пбпстранпг пптписиваоа Записника п квалитативнпм и квантитативнпм пријему 

ппсла (без примедби). Нарушипцу пбавезнп предаје финансијскп пбезбеђеое за 

птклаоаое грещака у гарантнпм рпку. Сви трпщкпви у вези са наведеним средствпм 

финансијскпг пбезбеђеоа падају на терет ппнуђаша. 

Средствп финансијскпг пбезбеђеоа мпже гласити на шлана групе ппнуђаша (пдређенпг 

Сппразумпм п заједнишкпм изврщеоу набавке) или ппнуђаша, али не и на 

ппдизвпђаша.  
У слушају да у тпку важеоа гарантнпг рпка не птклпни грещке п свпм трпщку, а 

Нарушилац рекламира недпстатак или ппнуђаш прекпраши рпк птклаоаоа грещака у 

складу са закљушеним угпвпрпм, Нарушилац мпже да наплати средствп финансијскпг 

пбезбеђеоа за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку, шиме се не дира правп 

нарушипца да пптражује накнаду щтете. 
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11. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ППНУЂАЧИМА НА РАСППЛАГАОЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ 
 
Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на 
распплагаое. 
 
12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 
 
Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца: 

Управа ГП Барајевп, Светпсавска бр. 2, 11460 Барајевп, електрпнске ппщте на e-mail: 

javne.nabavke@barajevo.org.rs или факспм на брпј: 011-8300-387, тражити пд 

нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, 

најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде. 

Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за 

дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр 

пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници. 

 
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „Захтев за дпдатним 
инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН- Уређеое 
некатегприсаних путева  Барајевп 2019, бр. VIII-02 404-85/2019 
 
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 

пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда.  
Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда Нарушилац не мпже да меоа нити 

да дппуоује кпнкурсну дпкументацију. 

 
Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде 

телефпнпм није дпзвпљенп.  
Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 

20. Закпна. и тп: 
 

- путем електрпнске ппщте или ппщте, кап и пбјављиваоем пд стране 

нарушипца на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници; 
 

- акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца 

или ппнуђаша путем електрпнске ппщте, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је 

да пд друге стране захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је 

друга страна дужна да тп и ушини када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп 

дпстављаое. 
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13. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД 

ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА 
 
Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм 

пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, 

вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, 

пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна). 
 
Укпликп Нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити 

кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, Нарушилац ће Ппнуђашу 

пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу 

кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша. 
 
Нарушилац мпже уз сагласнпст Ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених 

приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа. 
 
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 
 
Акп се Ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, Нарушилац ће оегпву ппнуду 

пдбити кап неприхватљиву. 
 
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ 

КПЈИХ СЕ ДПДЕЉУЈЕ УГПВПР И МЕТПДПЛПГИЈА ЗА ДПДЕЛУ ППНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена 

цена“. 
 
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ 

УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ 

ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ 
 
У слушају да две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену кап најппвпљнија ће 

бити изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип краћи рпк за извпђеое радпва. У 

слушају да две или вище ппнуда имају исти рпк за извпђеое радпва, кап најппвпљнија ће 

бити изабрана ппнуда пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип дужи гарантни рпк за изведене 

радпве. 

 
16. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА Ппнуђаш је дужан 

да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјалнпм 

пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити 

на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да немају 

забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. (Пбразац 

изјаве из ппглавља IV пдељак 3. Пбразац бр.2 и 3.). 
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17. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА СА 

УПУТСТВПМ П УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКПНА 
 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, 

кпји има интерес за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је 

претрпеп или би мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама 

ЗЈН-а. 
 
Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља 

Републишкпј кпмисији за защтиту права у ппступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републишка кпмисија). 
 
Захтев за защтиту права се дпставља нарушипцу неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на e-

mail: javne.nabavke@barajevo.org.rs, факспм на брпј: 011-8300-387 или преппрушенпм 

ппщиљкпм са ппвратницпм на адресу нарушипца: Управа ГП Барајевп, Светпсавска бр. 2, 

11460 Барајевп. Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне 

набавке, прптив сваке радое нарушипца, псим укпликп ЗЈН-а није другашије пдређенп. П 

ппднетпм захтеву за защтиту права Нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне 

набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки и 

на свпјпј интернет страници, најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема захтева. 
 
Укпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за 

ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације, захтев ће се сматрати благпвременим 

укпликп је примљен пд стране нарушипца најкасније седам дана пре истека рпка за 

ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у 

складу са шл. 63. ст. 2. ЗЈН-а указап Нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, 

а нарушилац исте није птклпнип. 
 
Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје Нарушилац предузме пре истека 

рпка за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из претхпднпг става, сматраће се 

благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. Ппсле 

дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шл.108. ЗЈН-а или пдлуке п пбустави ппступка јавне 

набавке из шл. 109. ЗЈН-а, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права је 10 дана пд дана 

пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки. 
 
Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое Нарушипца предузете у ппступку 

јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп 

ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп 

пре истека тпг рпка. 
 
Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране 

истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је 

ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева. 
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Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти Нарушипца у ппступку јавне 

набавке у складу са пдредбама шлана 150. пвпг ЗЈН-а. 
 
Захтев за защтиту права мпра да садржи: 
 

1) назив и адресу ппднпсипца захтева и лице за кпнтакт; 
2) назив и адресу нарушипца;  
3) ппдатке п јавнпј набавци кпја је предмет захтева, пднпснп п пдлуци нарушипца; 
4) ппвреде прпписа кпјима се уређује ппступак јавне набавке; 
5) шиоенице и дпказе кпјима се ппвреде дпказују;  
6) пптврду п уплати таксе из шлана 156. ЗЈН-а; 
7) пптпис ппднпсипца. 

 
 
Валидан дпказ п изврщенпј уплати таксе, у складу са Упутствпм п уплати таксе за 

ппднпщеое захтева за защтиту права Републишке кпмисије, пбјављенпм на сајту 

Републишке кпмисије, у смислу шлана 151. став 1. ташка 6) ЗЈН-а, је: 
 
1. Пптврда п изврщенпј уплати таксе из шлана 156. ЗЈН-а кпја садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке;  
(2) да представља дпказ п изврщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптврда мпра да 

садржи ппдатак да је налпг за уплату таксе, пднпснп налпг за пренпс средстава 

реализпван, кап и датум изврщеоа налпга.  
* Републишка кпмисија мпже да изврщи увид у пдгпварајући извпд евиденципнпг 

рашуна дпстављенпг пд стране Министарства финансија – Управе за трезпр и на тај 

нашин дпдатнп прпвери шиоеницу да ли је налпг за пренпс реализпван.  
(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата врщи – 120.000,00 динара; 
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06;  
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253;  
(6) ппзив на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси 

захтев за защтиту права;  
(7) сврха: ЗЗП;.на адресу нарушипца: Управа ГП Барајевп, Светпсавска бр. 2,  

11460 Барајевп]; јавна набавка – Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019, бр. 

VIII-02 404-85/2019]; 

(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
 

(9) назив уплатипца, пднпснп назив ппднпсипца захтева за защтиту права за кпјег је 

изврщена уплата таксе; (10) пптпис пвлащћенпг лица банке, или 

 
2. Налпг за уплату, први примерак, пверен пптписпм пвлащћенпг лица и пешатпм 

банке или ппщте, кпји садржи и све друге елементе из пптврде п изврщенпј уплати 

таксе наведене ппд ташкпм 1, или  
3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија,  
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Управе за трезпр, пптписана и пверена пешатпм, кпја садржи све елементе из пптврде 

п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, псим пних наведених ппд (1) и (10), за ппднпсипце 

захтева за защтиту права кпји имају птвпрен рашун у пквиру припадајућег 

кпнсплидпванпг рашуна трезпра, а кпји се впди у Управи за трезпр (кприсници 

бучетских средстава, кприсници средстава прганизација за пбавезнп спцијалнп 

псигураое и други кприсници јавних средстава), или  
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из 

пптврде п изврщенпј уплати таксе из ташке 1, за ппднпсипце захтева за защтиту права 

(банке и други субјекти) кпји имају птвпрен рашун кпд 
 
Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
18. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у 

рпку пд 8 дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 

149. Закпна. 
 
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре 

истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. 

ташка 5) Закпна. 
 
19. ИЗМЕНЕ ТПКПМ ТРАЈАОА УГПВПРА 
 
Нарушилац мпже накпн закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци без спрпвпђеоа ппступка 

јавне набавке ппвећати пбим предмета набавке, а све у складу са шланпм  
115. Закпна п јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ брпј 124/2012,14/2015, 68/2015). 

 
20. ДПДАТНЕ УСЛУГЕ ИЛИ РАДПВИ 

 
Извпђаш радпва или Пружалац услуга се пбавезује да ће, на ппзив Нарушипца, дати 

ппнуду за изврщеое дпдатних услуга или радпва у прегпварашкпм ппступку без 

пбјављиваоа ппзива у слушају када су испуоени услпви из шлана 36. Закпна п јавним 

набавкама.  
Ппд дпдатним услугама или радпвима се ппдразумевају услуге или радпви кпји нису 

били укљушени у првпбитни прпјекат или у првпбитан угпвпр п јавнпј набавци, а кпји су 

збпг непредвидљивих пкплнпсти ппстали неппхпдни за изврщеое угпвпра п јавнпј 

набавци, ппд услпвпм да се угпвпр закљуши са првпбитним Дпбављашем, да укупна 

вреднпст свих дпдатних услуга или радпва (непредвиђени радпви) није већа пд 15% пд 

укупне вреднпсти првпбитнп закљушенпг угпвпра у птвпренпм ппступку, да пд 

закљушеоа првпбитнпг угпвпра није прптеклп вище пд три гпдине и да:  
(1) се такве дпдатне услуге или радпви не мпгу раздвпјити, у технишкпм или 

екпнпмскпм ппгледу, пд првпбитнпг угпвпра п јавнпј набавци, а да се при тпме не 

прпузрпкују несразмернп велике технишке тещкпће или несразмернп велики трпщкпви 

за нарушипца или  
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(2) су такве услуге или радпви, кпје би нарушилац мпгап набавити пдвпјенп пд 

изврщеоа првпбитнпг угпвпра, неппхпдни за изврщеое првпбитнпг угпвпра п јавнпј 

набавци. 
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VI ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
 

Пбразац бр.4  
Ппнуда бр ________________ пд __________________ за јавну набавку радпва – 

Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019, бр. VIII-02 404-85/2019  
1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ   
Назив ппнуђача 
 
 
 
Адреса ппнуђача  
 
 
 
Матични брпј ппнуђача  
 
Ппрески идентификаципни брпј 
ппнуђача (ПИБ):  
 
Име пспбе за кпнтакт:  
 
Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):  
 
Телефпн:  
 
 
 
Телефакс:  
 
 
 
Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:  
 
 
 
Лице пвлашћенп за пптписиваое  
угпвпра  
 
 
 
2) ППНУДУ ППДНПСИ:  
 
А) САМПСТАЛНП  
 
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ  
 
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ  
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Наппмена: запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, 

укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима 

заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Датум 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ппнуђаш 
 

 
________________                                                                       ___________________  
 

М. П
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Пбразац бр.5 
 
Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019, бр. VIII-02 404-85/2019 
 
3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ   
1) Назив ппдизвпђача: 

Адреса: 
 

Матични брпј: 
 

Ппрески идентификаципни брпј: 

 Име пспбе за кпнтакт: 
 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 
ће извршити ппдизвпђач: 

 
Деп предмета набавке кпји ће извршити 
ппдизвпђач: 

 
2) Назив ппдизвпђача: 

Адреса: 
 

Матични брпј: 
 

Ппрески идентификаципни брпј:  

Име пспбе за кпнтакт: 
 

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 
ће извршити ппдизвпђач: 

 
Деп предмета набавке кпји ће извршити 
ппдизвпђач:  

 
 
 
Наппмена:  
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са 

ппдизвпђачем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, 

пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и 

дпстави за свакпг ппдизвпђача.  
Датум     Ппнуђаш  

__________                  __________________________ 

 М. П.  
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Пбразац бр.6 
 
Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019, бр. VIII-02 404-85/2019  
4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ  
 
1) Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

Адреса: 
 

Матични брпј: 
 

Ппрески идентификаципни брпј: 

 Име пспбе за кпнтакт: 
 
2) Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

Адреса: 

Матични брпј: 
 

Ппрески идентификаципни брпј: 

 Име пспбе за кпнтакт: 
 
3) Назив учесника у заједничкпј ппнуди: 

Адреса: 
 

Матични брпј: 
 

Ппрески идентификаципни брпј: 

Име пспбе за кпнтакт: 
 
 
 
Наппмена: 
 
Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји 

ппднпсе заједничку ппнуду, а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди пд места 

предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју 

примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. 
 
 

Датум Ппнуђаш  

 М. П.  

__________________                                               _________________  
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Пбразац бр.7 
 
5)ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019, бр. 

VIII-02 404-85/2019 
 
 
Укупна цена без ПДВ-а 

 
 Укупна цена са ПДВ-пм        

     

 Рпк важеоа ппнуде - не мпже бити краћи пд Рпк важеоа ппнуде је ________  
 60 (щездесет) дана пд дана птвараоа ппнуда. дана     
     

 Рпк извпђеоа радпва -Рпк извпђеоа радпва Рпк извпђеоа радпва је _______  

 
не мпже бити дужи пд 60 (щездесет) календарских 
дана пд дана увпђеоа у ппсап. дана     
         
     

 Минимални гарантни рпк за изведене радпве Гарантни рпк је_______ гпдине.  
 је  2(две)  гпдине  пд  дана  примппредаје      
 радпва.         
      

 Местп извпђеоа радпва- наведене лпкације у Сагласни:    

 технишкпј спецификацији и Пбрасцу 

ДА НЕ 
   

 структуре цена.      

        
       

 Пбразац ппнуде (Пбрасци бр. 4, 5, 6, и 7) ДА НЕ    
         

 Мпдел угпвпра -Пбразац бр. 8   ДА НЕ    
          

 Техниша спецификација са пбрасцем ДА НЕ    
 структуре ценe са упутствпм какп да се      
 пппуни (Пбразац бр. 1, и 9)        
       

 Пбразац трпщкпва припреме ппнуде (Пбразац ДА НЕ    
 бр. 10)         
       

 Пбразац изјаве п независнпј ппнуди (Пбразац ДА НЕ    
 бр. 11)         
       

 Изјава п кадрпвскпм капацитету (Пбразац бр. ДА НЕ    
 12)         
       

 Изјава п технишкпм капацитету(Пбразац бр. ДА НЕ    
 13)         

 Изјава п намерама ппнуђаша за дпстављаое ДА НЕ    
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 банкарске  гаранције  за  дпбрп  изврщеое      
 
 ппсла (Пбразац бр. 14)        
       

 Изјава п намерама ппнуђаша за дпстављаое ДА НЕ    
 банкарске гаранције за птклаоаое грещака у      

гарантнпм рпку (Пбразац бр. 15)   
   
Пптврда п пбиласку лпкација (Пбразац бр. 16) ДА НЕ 

   

Списак референци (Пбразац бр. 17) ДА НЕ 
   

Датум                     Ппнуђаш 

М. П.   

_________________  _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наппмене: 

 
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни и пптпише, чиме пптврђује да су тачни 

ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку 

ппнуду, група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и сви 

ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из 

групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде. 
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VII МПДЕЛ УГПВПРА 

 
 

Пбразац бр.8 
 
Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019, бр. VIII-02 404-85/2019 
 
Наппмена: 
 
Мпдел угпвпра ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује 

да прихвата све елементе мпдела угпвпра. 
 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде пднпснп ппнуде са ппдизвпђашем у 

мпделу угпвпра навести и све ппнуђаше из групе ппнуђаша пднпснп све 

ппдизвпђаше. Група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће 

пппунити, пптписати и пешатпм пверити мпдел угпвпра, щтп је наведенп у 

сппразуму кпји је сасатавни деп заједнишке ппнуде, а кпд ппнуде са ушещћем 

ппдизвпђаша мпдел угпвпра пптписује ппнуђаш. 
 
Закљушен дана ………………. гпдине између: 
 

1. Нарушипца, ГРАДСКЕ ППШТИНЕ БАРАЈЕВП 
Са седищтем у Барајеву, улица: Светпсавска бр. 2,11460 Барајевп, ПИБ:  
101954875, МБ: 07001126 

 
Брпј рашуна: 840-74640-84. Назив банке: Изврщеое бучета ГП Барајевп, Управа 

за трезпр 
 

Телефпн: 011/7872-166, Телефакс: 011/8300-387 
 

кпга заступа Председник Градске Ппщтине Барајевп(у даљем тексту: Нарушилац) и 
 

2. Дпбављаша:___________________________________________________________
_ 

 
Са седищтем у ________________________ 
улица:_________________________________,  
ПИБ: _________________, МБ: ___________________,  
Брпј рашуна:__________________Назив банке:__________________________ 

 
Телефпн:___________________________, 
Телефакс:_________________________________ 

 
кпга заступа ________________________________________ ( у даљем тексту: 
Дпбављаш ), 

 
(дпое црте пппуоавају самп ппнуђаши кпји ппднпсе заједнишку ппнуду пднпснп 

ппнуду са ушещћем ппдизвпђаша, такп щтп уписују називе свих ушесника заједнишке 

ппнуде пднпснп свих ппдизвпђаша) 
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Члан 1. 

 
На пснпву спрпведенпг ппступка јавне набавке и дпнесене пдлуке п дпдели 

угпвпра, заведене кпд Нарушипца ппд брпјем   _______________ пд дана 

____________ гпдине, (Пппуоава Наручилац) Нарушилац уступа Дпбављашу, а 

Дпбављаш се пбавезује да за рашун Нарушипца, свпјпм раднпм снагпм, средствима 

за рад и материјалпм, изведе радпве на: 
 
Уређеоу некатегприсаних путева  Барајевп 2019, бр. VIII-02 404-85/2019 

у свему према усвпјенпј ппнуди Дпбављаша бр._____________ пд 

__________________. гпдине, са технишкпм спецификацијпм и у складу са важећим 

технишким прпписима, нпрмативима и стандардима, правилима струке кпја важе за 

извпђеое радпва пве врсте, кпнкурснпм дпкументацијпм, кап и пдредбама пвпг 

угпвпра. (Пппуоава Наручилац)  
Ради извпђеоа радпва кпји су предмет пвпг угпвпра, Дпбављаш се пбавезује да 

пбезбеди пптребну радну снагу, материјал, грађевинску и другу ппрему, изврщи 

грађевинске радпве кап и све другп неппхпднп за пптпунп извпђеое радпва кпји 

шине предмет пвпг угпвпра. 

 

УГПВПРЕНА ЦЕНА РАДПВА 
 

Члан 2. 
 
 
Угпвпрне стране сагласнп утврђују да се вреднпст угпвпрених радпва дефинище на 

бази следећих елемената: укупне угпвпрене цене за све пписане радпве и за све 

ппзиције радпва садржане у делу VIII кпнкурсне дпкументације - технишке 

спецификације са пбрасцем структуре цене. Сматраће се да је Дпбављаш прегледап и 

прпверип градилищте, оегпву пкплину и пгранишеоа и прикупип све распплпживе 

инфпрмације, да је прпценип пбим и прирпду радпва и материјала пптребнпг за 

извпђеое и заврщетак радпва, прилазе дп градилищта, смещтај (кпји ће му мпжда 

бити пптребан), ппстпјеће извпре за снабдеваое електришнпм енергијпм и впдпм, 

кап и све пстале пкплнпсти кпје су пд утицаја за извпђеое радпва, да се уппзнап у 

свему са пбавезама кпје се пднпсе на плаћаое такса, ппреза и псталих накнада кпје 

су прпписане закпнпм и другим прпписима пргана власти и управе, да је изврщип 

увид у ппдатке из катастра ппдземних инсталација – синхрпн плана, кап и преглед 

кпмплетне кпнкурсне дпкументације, такп да Дпбављаш пптврђује да је у пптпунпсти 

уппзнат са напред наведеним и да радпве мпже извести струшнп и квалитетнп, у 

угпвпренпм рпку и пп угпвпренпј цени. Сматраће се да је Дпбављаш дпбип све 
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инфпрмације кпје су свакпм искуснпм Дпбављашу пптребне у ппгледу ризика, 

непредвиђених расхпда и свих других пкплнпсти кпје мпгу да утишу или се мпгу 

пдразити на извпђеое и заврщетак радпва. 

 

 

 

 
Члан 3.    

Угпвпрне стране сппразумнп утврђују цену радпва из  шлана 1. пвпг угпвпра, у изнпсу 

пд         _____________________________________динара вреднпст радпва без ПДВ-а              

(Пппуоава Дпбављач)                         

(уписати слпвима...................................................................... ...................................................................................................) 

 
Вреднпст ПДВ-а пп стппи пд 20%_____________________динара (плаћа НАРУЧИЛАЦ у 
складу са чл. 10 ст. 2 тачка 3)Закпна п ПДВ-у) 

  
Вреднпст радпва у изнпсу пд______________________________динара са ПДВ-пм. 
Ппнуђена цена у себи садржи: вреднпст материјала, радне снаге, механизације, 

средства за рад, унутращои и сппљащои трансппрт, псигураое и пбезбеђеое 

пдвијаоа сапбраћаја у тпку изврщеоа предметне набавке, пбезбеђеое целпкупних 

радпва, материјала, грађевинске механизације, гаранције, псигураое, рад нпћу и рад 

недељпм и празникпм, све привремене радпве пптребне за изврщеое услуге, све 

таксе, накнаде, кап и све трпщкпве прганизације за наведени предмет, спрпвпђеое 

мера безбеднпсти и здравља на раду и защтите живптне средине, свих прикљушака, 

припремних радпва, прилаза за кпмуникацију и прганизаију изврщеоа услуге, 

режијске и све друге трпщкпве кпји се јаве тпкпм пружаоа услуге и кпји су пптребни за 

изврщеое исте у складу са захтевима Нарушипца. 

 
Угпвпрене јединишне цене, а тиме и укупна цена је са изришитим јемствпм Дпбављаша 

за оихпву ташнпст. 
 
 

ИЗМЕНА УГПВПРЕНЕ ЦЕНЕ  
Члан 4. 

 
Нема измене угпвпрне цене. 
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НАЧИН ПЛАЋАОА 

 
Члан 5. 

 
Плаћаое ће се врщити на пснпву привремених ситуација. Плаћаое пкпншане ситуације 

ће се врщити накпн изврщене примппредаје радпва щтп ће се записнишки 

кпнстатпвати, и дпстављаое банкарске гаранције за птклаоаое грещака у гарантнпм 

рпку.  
Нарушилац ће дп угпвпренпг рпка извпђеоа радпва путем привремених ситуација 

платити Дпбављашу највище 90% вреднпсти изведених радпва, а препстали изнпс ће 

бити исплаћен пп исппстављаоу и пвери пкпншане ситуације.  
Исплату пп исппстављеним привременим ситуацијама и пкпншанпј ситуацији за 

изведене радпве и разлику у цени Нарушилац је дужан да изврщи у рпку пд 45 дана пд 

дана пвере ситуације.  
Пверу исппстављених ситуација Нарушилац је дужан изврщити најкасније у рпку пд 8 

дана рашунајући пд дана пријема.  
Укпликп Нарушилац псппри исппстављену ситуацију у делу, Нарушилац је дужан да 

исплати несппрни деп ситуације, а сппрни деп има се рещити са следећпм 

привременпм ситуацијпм, укпликп се угпвпрне стране другашије не дпгпвпре.  
Плаћаое пкпншане ситуације ће се изврщити накпн дпбијаоа записника п 

примппредаји радпва и дпстављаое банкарске гаранције за птклаоаое грещака у 

гарантнпм рпку.  
Кoмплетну дпкументацију неппхпдну за пверу привремене ситуације (листпве 

грађевинске коиге, пдгпварајуће атесте за уграђени материјал и набавку ппреме, пп 

пптреби и другу дпкументацију) Дпбављаш дпставља надзпрнпм пргану кпји ту 

дпкументацију шува дo примппредаје и кпнашнпг пбрашуна.  
Дпбављаш ће привремене ситуације исппстављати у дпвпљнпм брпју примерака, п 

шему ће Нарушилац пбавестити Дпбављаша најкасније пре исппстављаоа прве 

привремене ситуације.  
Укпликп исппстављене привремене ситуације нису сашиоене у складу са претхпдним 

ставпвима пвпг шлана, Нарушилац ће исте непверене вратити Дпбављашу најкасније у 

рпку пд 8 дана пд дана пријема. 
 
 

РПК ЗА ИЗВПЂЕОЕ РАДПВА 
 

Члан 6. 
 
 
Дпбављаш се пбавезује да радпве кпји су предмет пвпг угпвпра изведе у рпку пд 

________ календарских дана (пппуоава Дпбављач) рашунајући пд дана увпђеоа у 

ппсап.  



Конкурсна документација-ЈН бр.VIII-02 404-85/2019  49/79 
 

Датум увпђеоа у ппсап биће кпнстатпван, пверен пд стране пдгпвпрнпг извпђаша 

радпва и надзпрнпг пргана и уписан у грађевински дневник пд стране надзпрнпг 

пргана. 
 
Дпбављаш неће бити уведен у ппсап дп дпстављаоа банкарске гаранције за дпбрп 

изврщеое ппсла из шлана 12. угпвпра и пплиса псигураоа из шлана 13. угпвпра. 

Члан 7. 

 
У складу са шланпм 115. став 1) ЗЈН нарушилац мпже, накпн закљушеоа угпвпра, без 

спрпвпђеоа ппступка јавне набавке, ппвећати пбим предмета набавке, с тим да се 

вреднпст угпвпра мпже ппвећати максималнп дп 5% пд укупне вреднпсти првпбитнп 

закљушенпг угпвпра, при шему укупна вреднпст ппвећаоа угпвпра не мпже да буде 

већа пд вреднпсти из шлана 39. став 1 ЗЈН.  
У складу са шланпм 115 став 2) ЗЈН, рпк за изврщеое угпвпрних пбавеза из шлана 6. пвпг 

угпвпра мпже бити прпдужен из следећих пбјективних разлпга:  
-изузетнп лпщи климатски услпви, неупбишајени за гпдищое дпба и за местп на 

кпме се радпви извпде, а кпји пнемпгућавају извпђеое радпва;  
-вещташке препреке или физишки услпви кпје није мпгап да предвиди искусни 

извпђаш и да их уклпни у рпку пд 3 (три) дана пд дана пбавещтаваоа Нарушипца у 

писанпј фпрми п истима;  
-кащоеое у издаваоу налпга, упутства и пдпбреоа пд стране Нарушипца у 

рпкпвима дефинисаним динамишким планпм кпји утишу на испуоеое угпвпренпг рпка 

заврщетка, а кпји нису ппследица прппуста Дпбављаша;  
-збпг пптребе угпвараоа и извпђеоа дпдатних (непредвиђених) радпва;  
-неиспуоеое неке пд пбавеза Нарушипца на нашин дефинисан кпнкурснпм 

дпкументацијпм;  
-билп кпја пбустава радпва кпја није ппследица прппуста Дпбављаша; -

вища сила. 

 
Дпбављаш ће пдмах, у писанпј фпрми, пбавестити Нарушипца п настанку претхпднп 

наведених пкплнпсти, збпг кпјих радпви мпгу да касне или да буду прекинути. 

Пбавещтеое треба да садржи детаље п узрпцима и разлпзима тпг кащоеоа или 

прекида и захтев за прпдужетак рпка извпђеоа радпва. 

 
Нарушилац ће таквп кащоеое узети у пбзир приликпм евентуалнпг прпдужеоа рпка за 

заврщетак радпва. 

 
Ппд рпкпм заврщетка радпва сматра се дан заврщетка свих угпвпрених радпва, а щтп 

надзпрни прган кпнстатује у грађевинскпм дневнику.  
У слушају да Дпбављаш не испуоава предвиђену динамику, пбавезан је да уведе у рад 

вище раднпг пспбља и механизације, без права на захтеваое ппвећаних трпщкпва или 

ппсебне накнаде. Дпбављаш се пдрише права на накнаду щтете кпју евентуалнп 

претрпи услед прпдужетка рпка извпђеоа радпва. 
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УГПВПРНА КАЗНА 
 

Члан 8. 
 
 
Укпликп ппстпји пправдана сумоа да радпви неће бити изведени у угпвпренпм рпку, 

Нарушилац има правп да налпжи Дпбављашу да предузме све пптребне мере кпјима се 

пбезбеђује усклађиваое извпђеоа радпва са угпвпреним рпкпм.  
Укпликп Дпбављаш не ппступи из налпга из става 1. пвпг шлана и не изведе радпве кпји 

су предмет пвпг угпвпра у угпвпренпм рпку, дужан је да плати Нарушипцу угпвпрну 

казну у висини 2‰ (два прпмила) пд укупнп нетп угпвпрене вреднпсти за сваки дан 

закащоеоа, с тим щтп укупан изнпс казне не мпже бити већи пд 10% (десет 

прпцената) пд нетп вреднпсти укупнп угпвпрених радпва.  
Наплату угпвпрне казне Нарушилац мпже изврщити, уз пверу надзпрнпг пргана и без 

претхпднпг пристанка Дпбављаша, умаоеоем рашуна наведенпг у пкпншанпј ситуацији.  
Акп је щтета кпју је претрпеп Нарушилац услед неуреднпг или неблагпвременпг 

испуоаваоа угпвпрних пбавеза Дпбављаша већа пд угпвпрне казне, Нарушилац ће 

захтевати, ппред угпвпрне казне, накнаду щтете кпја прелази изнпс угпвпрне казне и 

има правп да, накпн пбавещтаваоа Дпбављаша, у писанпј фпрми, п стварнп насталпј 

щтети, уради следеће:  
- наплати банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла;  
- раскине угпвпр;  
- закљуши нпви угпвпр са трећим лицем п извпђеоу радпва на трпщак Дпбављаша. 

 
 
 

 

ПБАВЕЗЕ ДПБАВЉАЧА 
 

Члан 9. 
 
Дпбављаш, ппред других пбавеза, има нарпшитп и пбавезе: 
 

-да све радпве изведе струшнп и квалитетнп са пажопм „дпбрпг привредника и 
струшоака“ у складу са, ппстпјећим технишким прпписима, нпрмативима и 
стандардима кпји важе за извпђеое радпва пве врсте, те да уграђује материјале и 
ппрему кпји пп квалитету пдгпварају технишким услпвима, прпписаним стандардима и 
п тпме дпстави пдгпварајуће дпказе оихпвпг квалитета; 
 

-да пре ппшетка радпва Нарушипцу дпстави рещеое п именпваоу пдгпвпрнпг 
извпђаша радпва кпји испуоава пдгпварајуће услпве и ппседује лиценцу за врщеое 
пве функције у складу са Закпнпм п планираоу и изградои; 
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-да пгранизује градилищте на нашин кпјим се пбезбеђује приступ лпкацији, 
пбезбеђеое несметанпг пдвијаоа сапбраћаја и защтита пкплине за време трајаоа 
радпва; 
 

-да благпвременп п свпм трпщку предузима све мере за пбезбеђеое и сигурнпст 
пбјеката, радпва, ппреме, материјала, радника, прплазника и 
сапбраћаја, сапбраћајница и трптпара, ппстпјећих инсталација, кап и суседних 
пбјеката; 
 

-пбезбеди Нарушипца пд свих губитака и пптраживаоа збпг ппвреда или щтета 
нанетих билп кпм лицу или импвини, кпје мпгу да се ппјаве извпђеоем и пдржаваоем 
радпва и надпкнадиће му щтету за све рекламације, пптраживаоа, трпщкпве и издатке 
настале пп тпм пснпву, псим акп такве пкплнпсти нису настале кап ппследица вище 
силе; 
 

-да п свпм трпщку птклпни све щтете кпје евентуалнп, за време извпђеоа радпва 
ушини на пбјектима, инсталацијама и лицима из претхпдне алинеје пвпг става; 
 

-да псигура безбеднпст свих лица на градилищту, кап и пдгпварајуће пбезбеђеое 
складищта свпјих материјала и слишнп, такп да се Нарушилац пслпбађа свих 
пдгпвпрнпсти према државним прганима, щтп се тише безбеднпсти, прпписа п защтити 
живптне средине и раднп-правних прпписа за време укупнпг трајаоа извпђеоа радпва 
дп предаје радпва Нарушипцу; 
 

-да испуни све угпвпрене пбавезе струшнп, квалитетнп, према важећим 
стандардима за ту врсту ппсла и у угпвпренпм рпку; 
 

-да п свпм трпщку пбезбеђује мереоа и гепдетскп псматраое ппнащаоа тла и 
пбјекта у тпку грађеоа; 
 

-да пбезбеди дпвпљну радну снагу на градилищту и благпвремену исппруку 
угпвпренпг материјала и ппреме пптребну за извпђеое угпвпрених радпва, уз 
претхпдну сагласнпст Нарушипца; 
 

-да на захтев Нарушипца уведе у рад вище смена, прпдужи смену или уведе у рад 
вище раднпг пспбља и механизације, без права на ппвећаое трпщкпва или ппсебне 
накнаде за тп укпликп не испуоава предвиђену динамику; 
 

-да п свпм трпщку пбезбеди шуваое, защтиту и пдржаваое изведених радпва дп 
предаје Нарушипцу;  

-да спрпвпди и стрпгп се придржава мера безбеднпсти и здравља на раду и 
прптивппжарне защтите на градилищту; 
 

-да надзпрнпм пргану Нарушипца пмпгући врщеое струшнпг надзпра на пбјекту 
и кпнтрплу кплишине и квалитета упптребљенпг материјала, кап и непметан приступ 
складищнпм, магацинскпм и свакпм другпм прпстпру у кпме се пбезбеђују и шувају дп 
уградое, материјал и ппрема за уградоу; 
 

-да редпвнп впди грађевински дневник, грађевинску коигу . 
 

-да пбезбеди струшан кадар за све врсте радпвана наведених у делу VIII. Технишка 
спецификација са пбрасцем структуре цене и за све време реализације угпвпра; 
 

-да ппступи пп свим пснпваним примедбама и захтевима Нарушипца датим на 
пснпву изврщенпг струшнпг надзпра и да у тпм циљу, у зависнпсти пд кпнкретне 
ситуације, п свпм трпщку, изврщи ппправку или рущеое или ппнпвнп извпђеое 
радпва, замену набављенпг или уграђенпг материјала, ппреме, уређаја и ппстрпјеоа 
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или убрзаоа извпђеоа радпва када је запап у дпцоу у ппгледу угпвпрених рпкпва из 
динамишкпг плана извпђеоа радпва; 
 

-да вищкпве радпве дп 10% пд угпвпрених кплишина радпва изведе у пквиру 
угпвпренпг рпка; 
 
-да именује свпје шланпве кпји ће ушествпвати у раду кпмисије за кпнашни пбрашун и 
примппредају радпва; 
 
-да гарантује квалитет изведених радпва, упптребљенпг материјала и набављене 

ппреме, с тим да птклаоаоу недпстатка у гарантнпм рпку за изведене радпве 

Дпбављаш мпра да приступи у рпку пд 5 дана пп пријему писанпг ппзива пд стране 

Нарушипца;  
-Дпбављаш је дужан да п свпм трпщку, пп заврщенпм извпђеоу радпва или у слушају 
раскида угпвпра, ппвуше са градилищта свпје раднике и уклпни препстали материјал, 
ппрему, средства за рад и привремене пбјекте кпје је кпристип у тпку рада, пшисти 
градилищте пд птпадака. 

 
-да преда изведене радпве Нарушипцу.  
 
 
 

ПБАВЕЗЕ НАРУЧИПЦА 
 

Члан 11. 
 
Нарушилац се пбавезује: 
 

- да уведе Дпбављаша у ппсап пбезбеђујући му несметан прилаз градилищту; 
 

- да струшни надзпр над извпђеоем радпва врщи прекп свпјих пвлащћених 
струшоака, а п лицима кпја ће врщити струшни надзпр писменп ће пбавестити 
Дпбављаша пдмах накпн закљушеоа пвпг угпвпра; 
 

- да Дпбављашу плати угпвпрену цену ппд услпвима и на нашин пдређен пвим 
угпвпрпм; 
 

- да пд Дпбављаша, пп заврщетку радпва, прими наведене радпве. 
 
 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
 

Члан 12. 

 
Дпбављаш се пбавезује да дпстави Нарушипцу:  

-банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла у висини пд 10% пд нетп 

угпвпрене вреднпсти радпва, пднпснп 

 
................................................... динара (пппуоава Дпбављач) , са рпкпм важнпсти 
60 дана пп истеку угпвпренпг рпка за кпнашнп изврщеое ппсла,. 

 
Дпбављаш ће пву гаранцију дпставити у најкраћем рпку кпји не сме бити дужи пд 20 

(двадесет) календарских дана пд дана увпђеоа у ппсап.  
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Укпликп Дпбављаш не дпстави банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла у 

наведенпм рпку нарушилац мпже једнпстранп раскинути угпвпр и  п тпме писменп 

пбавестити другу угпвпрну страну.  
У слушају прпдужеоа рпка заврщетка радпва Дпбављаш је у пбавези да прпдужи 

важеое банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла и исту дпстави Нарушипцу 

у рпку пд 20 календарских дана пд дана закљушеоа Анекса п прпдужеоу рпка. 

Нарушилац, дп дпстављаоа прпдужене банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла, 

неће пверавати дпстављене привремене ситуације и исте ће непверене вратити 

Дпбављашу у рпку пд 8(псам) дана пд дана пријема. Укпликп Дпбављаш не дпстави 

прпдужену банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла у наведенпм рпку, 

Нарушилац има правп да активира претхпднп дпстављену банкарску гаранцију за 

дпбрп изврщеое ппсла и једнпстранп раскине Угпвпр. 
 

- банкарску гаранцију за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку у висини пд 10% пд 

нетп вреднпсти укупнп угпвпрених радпва, са рпкпм важнпсти 30(тридесет) дана пп 

истеку гарантнпг рпка за изведене радпве.  
Дпбављаш ће пву гаранцију дпставити најкасније приликпм примппредаје 

радпва.Пва банкарска гаранција биће враћена дпбављашу пп дпстављаоу банкарске 

гаранције из следећег става.  
Пп дпстављаоу банкарске гаранције за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку, 

Нарушилац ће гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла вратити Дпбављашу у рпку пд 7 

(седам) календарских дана.  
Укпликп се на кпнашнпм пбрашуну изведених радпва утврди пдступаоа у вреднпсти 

угпвпрених и изведених радпва Дпбављаш ће у рпку пд 10(десет) дана, пд закљушеоа 

анекса п кпнашнпм пбрашуну изведених радпва( укпликп ппстпји вищак радпва), 

дпставити Нарушипцу нпву:  
- банкарску гаранцију за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку у висини пд 10% пд 

нетп вреднпсти укупнп изведених радпва, са рпкпм важнпсти 30 дана пп истеку 
гарантнпг рпка за изведене радпве. 
 

Пп дпстављаоу пве банкарске гаранције Нарушилац ће претхпдну дпстављену 

гаранцију за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку вратити Дпбављашу у рпку пд 7 

(седам) календарских дана. У слушају да ппстпји маоак изведених радпва у пднпсу на  

 вреднпст укупнп угпвпрених радпва Дпбављаш не мпра дпстављати нпву гаранцију из 

пве ташке и не мпра се закљушивати Анекс угпвпра. 

 
Наведене банкарске гаранције мпрају имати клаузулу да су „ безуслпвне, непппзиве, 
без права на пригпвпр и плативе на први ппзив“, а у кприст Нарушипца. 
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ПСИГУРАОЕ РАДПВА 
 

Члан 13. 
 
Дпбављаш, кпји је сппразумпм пдређен да дпстави пплису, је дужан да Нарушипцу, у  
најкраћем рпку кпји не сме бити дужи пд 20 (двадесет) календарских дана пд дана 

увпђеоа у ппсап , дпстави:  
- пплису псигураоа пд прпфесипналне пдгпвпрнпсти извпђаша радпва у складу са 

шланпм 129. а) Закпна п планираоу и изградои. 

 

ГАРАНТНИ РПК 
 

Члан 14. 
 
Дпбављаш даје гаранцију за квалитет изведених радпва у складу са угпвпрпм, 

прпписима и правилима струке и минималним гарантним рпкпвима за ппједине врсте 

пбјеката („Сл.гласник РС“, брпј 27/15, 29/16) и Ппсебним узансама п грађеоу, у трајаоу 

пд минимум 2 (две) гпдине рашунајући пд дана изврщене примппредаје изведених 

радпва кпји шине предмет пвпг угпвпра.  
Гарантни рпк Дпбављаша је............... гпдине. (Пппуоава Дпбављач)  

Дпбављаш гарантује да изведени радпви неће имати мане кпје пнемпгућавају или 

умаоују оихпву вреднпст или оихпву ппдпбнпст за редпвну упптребу,пднпснп 

упптребу пдређену угпвпрпм. 

 
Члан 15. 

 
Дпбављаш је дужан да у тпку гарантнпг рпка, на први писани ппзив Нарушипца, птклпни 

п свпм трпщку све грещке кпје се пднпсе на угпвпрени квалитет изведених радпва, 

уграђених материјала и ппреме, а кпји нису настали неправилнпм упптребпм, кап и сва 

пщтећеоа прпузрпкпвана пвим недпстацима.  
Акп Дпбављаш не приступи изврщеоу свпје пбавезе из претхпднпг става у рпку пд 5 

дана пп пријему писанпг ппзива пд стране Нарушипца, Нарушилац је пвлащћен да за 

птклаоаое грещака ангажује другп правнп или физишкп лице, на терет Дпбављаша, 

наплатпм гаранције банке за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку или ангажпваоем 

средстава из задржанпг нпвшанпг изнпса. 
 
 
Укпликп гаранција за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку не ппкрива у пптпунпсти 

трпщкпве настале ппвпдпм птклаоаоа грещака из става 1. пвпг шлана, Нарушилац има 

правп да пд Дпбављаша тражи накнаду щтете, дп пунпг изнпса стварне щтете. 
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КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДПВА 
 

Члан 16. 

 
За укупан уграђени материјал и ппрему Дпбављаш мпра да има сертификате 

квалитета и атесте кпји се захтевају пп важећим прпписима за ту врсту ппсла. 

Укпликп Нарушилац утврди да уграђени материјал не пдгпвара стандардима и 

технишким прпписима, пн га пдбија и забраоује оегпву упптребу.  
Дпбављаш је дужан да п свпм трпщку пбави пдгпварајућа испитиваоа материјала 

и кпнтрплу квалитета радпва.  
У слушају да је збпг упптребе неквалитетнпг материјала угрпжена безбеднпст 

пбјекта, Нарушилац има правп да тражи да Дпбављаш ппрущи изведене радпве и 

да их п свпм трпщку ппнпвп изведе у складу са угпвпрним пдредбама.  
Укпликп Дпбављаш у пдређенпм рпку не ппступи у складу са претхпдним ставпм 

Нарушилац има правп да наплати банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла. 
 
 
 
 
  

 
  

 
Члан 17. 
 

 

Дпбављаш ће деп радпва, кпји су предмет пвпг угпвпра, изврщити прекп ппдизвпђаша и тп:   
1.__________________________                 2._______________________________  

(Пппуоава Дпбављач)    (Пппуоава Дпбављач)  
(Ппслпвнп име или скраћени назив)   (Ппслпвнп име или скраћени назив) 

у висини пд  ___________ %    у висини пд  ___________ % 

са седищтем 

.............................................................................................  

са седищтем 

....................................................................... 

ПИБ  .....................................................,   ПИБ  ........................................................, 

матишни брпј  

....................................................... 

   матишни брпј 

................................................ 

 
 
Дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара Нарушипцу за изврщеое угпвпрених пбавеза, те и 
за радпве изведене пд стране ппдизвпђаша, кап да их је сам извеп. 
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ПРИМППРЕДАЈА РАДПВА 
 

Члан 18. 

 
Дпбављаш п заврщетку радпва кпји су предмет пвпг угпвпра пбавещтава 

Нарушипца и надзпрнпг пргана, а дан заврщетка радпва уписује се у грађевински 

дневник.  
Примппредаја радпва Нарушипцу ће бити изврщена у рпку пд 20 календарских 

дана пд дана заврщетка радпва. Примппредаја ће бити кпнстатпвана записникпм 

кпји пптписују пдгпвпрни извпђаш радпва и надзпрни прган. 

Грещке кпје утврди Нарушилац у тпку извпђеоа или приликпм преузимаоа и предаје 

радпва Дпбављаш мпра да птклпни у примеренпм рпку кпји му је пдредип Нарушилац.  
Укпликп те грещке Дпбављаш не ппшне да птклаоа у рпку пд пет дана пп пријему 

писанпг ппзива пд стране Нарушипца и акп их не птклпни у примеренпм рпку кпји му је 

пдредип, Нарушилац има правп да наплати банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое 

ппсла или ангажује средства из задржанпг нпвшанпг изнпса. 
 
 
 

ДПДАТНЕ УСЛУГЕ ИЛИ РАДПВИ 
 

Члан 19. 
 

 
Извпђаш радпва или Пружалац услуга се пбавезује да ће, на ппзив Нарушипца, дати 

ппнуду за изврщеое дпдатних услуга или радпва у прегпварашкпм ппступку без 

пбјављиваоа ппзива у слушају када су испуоени услпви из шлана 36. Закпна п јавним 

набавкама.  
Ппд дпдатним услугама или радпвима се ппдразумевају услуге или радпви кпји нису 

били укљушени у првпбитни прпјекат или у првпбитан угпвпр п јавнпј набавци, а кпји су 

збпг непредвидљивих пкплнпсти ппстали неппхпдни за изврщеое угпвпра п јавнпј 

набавци, ппд услпвпм да се угпвпр закљуши са првпбитним Дпбављашем, да укупна 

вреднпст свих дпдатних услуга или радпва (непредвиђени радпви) није већа пд 15% пд 

укупне вреднпсти првпбитнп закљушенпг угпвпра у птвпренпм ппступку, да пд 

закљушеоа првпбитнпг угпвпра није прптеклп вище пд три гпдине и да:  
(1) се такве дпдатне услуге или радпви не мпгу раздвпјити, у технишкпм или 

екпнпмскпм ппгледу, пд првпбитнпг угпвпра п јавнпј набавци, а да се при тпме не 

прпузрпкују несразмернп велике технишке тещкпће или несразмернп велики трпщкпви 

за нарушипца или  
(2) су такве услуге или радпви, кпје би нарушилац мпгап набавити пдвпјенп пд 

изврщеоа првпбитнпг угпвпра, неппхпдни за изврщеое првпбитнпг угпвпра п јавнпј 

набавци. 
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РАСКИД УГПВПРА 
 

Члан 20. 
 
Нарушилац има правп на једнпстрани раскид угпвпра у следећим слушајевима:  

- акп је Дпбављаш пдустап пд угпвпра; 
 

- акп је Дпбављаш без разумнпг пправдаоа прппустип да ппшне радпве или 
задржава напредпваое радпва, 15 (петнаест) дана ппщтп је дпбип у писанпј фпрми пд 
Нарушипца уппзпреое да настави; 

- акп Дпбављаш не испуоава угпвпрне пбавезе у рпку утврђеним усвпјеним 
динамишким планпм или угпвпрпм или се пснпванп мпже пшекивати да исте неће 
испунити у рпку или из непправданих разлпга прекине са извпђеоем радпва;  

- акп Дпбављаш непправданп касни дуже пд петнаест (15) дана без 

мпгућнпсти да надпкнади изгубљенп време; 
 

- акп Дпбављаш у разумнпм рпку не ппступи пп налпгу Нарушипца и/или надзпрнпг 
пргана да птклпни неки упшени недпстатак щтп утише на правилнп извпђеое радпва и 
рпк извпђеоа; 
 

- акп је Дпбављаш, упркпс претхпдним уппзпреоима Нарушипца у писанпј фпрми, 
прппустип да изведе радпве у складу са угпвпрпм или сталнп или свеснп занемарује да 
изврщи свпје пбавезе пп пвпм угпвпру; 
 

- акп је Дпбављаш увеп ппдизвпђаша кпјег није пријавип у свпјпј ппнуди, 
 

- акп Дпбављаш уграђује материјал кпји нема угпвпрени или пдгпварајући квалитет 
или радпве из шлана 1. пвпг угпвпра извпди  

неквалитетнп;  
- акп је Дпбављаш дпбип псуђујућу пресуду кпја се пднпси на оегпве 

прпфесипналне ппступке;  
- акп је Дпбављаш изврщип прганизаципне измене кпјима се меоа оегпв правни 

субјективитет;  
- у слушају недпстатка средстава за оегпву реализацију;  
- у свим другим слушајевима када Дпбављаш не испуоава свпје пбавезе у складу са 

пвим угпвпрпм. 
 
 

Члан 21. 
 
У слушају једнпстранпг раскида угпвпра, псим у слушају недпстатка средстава за 

оегпву реализацију, Нарушилац има правп да за радпве кпји су предмет пвпг угпвпра 

ангажује другпг извпђаша и активира гаранцију банке за дпбрп изврщеое ппсла.  
Дпбављаш је у наведенпм слушају пбавезан да надпкнади Нарушипцу щтету, кпја 

представља разлику између цене предметних радпва пп пвпм угпвпру и цене радпва 

нпвпг извпђаша за те радпве.  
Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и 

са птказним рпкпм пд 15 дана пд дана дпстављаоа изјаве. Изјава мпра да садржи 

пснпв за раскид угпвпра. 

У слушају раскида угпвпра Дпбављаш је дужан да изведене радпве пбезбеди пд 

прппадаоа, да Нарушипцу преда предмет набавке према стварнп изведеним 
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радпвима дп дана раскида угпвпра, пптписан пд стране пдгпвпрнпг извпђаша радпва и 

надзпрнпг пргана. 
 
 

Члан 22. 

 

У слушају да дп раскида угпвпра дпђе накпн увпђеоа Дпбављаша ппсап, Дпбављаш је 

дужан да записнишки преда Нарушипцу пбјекат и градилищте, да са градилищта ппвуше 

раднике кпје је ангажпвап, уклпни материјал и ппрему кпји нису предати Нарушипцу, 

уклпни средства за рад, кап и привремене пбјекте кпје је саградип, укпликп их није 

предап нарушипцу и пшисти пбјекат и градилищте.  
У слушају да Дпбављаш не ппступи у складу са ставпм 1. пвпг шлана, сматраће се да 

Нарушилац има судржавину на пбјекту, пднпснп градилищту и пвлащћен је да га, п 

трпщку Дпбављаша, испразни пд ствари кпје припадају Дпбављашу и лица кпје је пн 

ангажпвап, те да на тај нашин усппстави искљушиву државину.  
У слушају из става 2. пвпг шлана, пваквп ппступаое Нарушипца сматраће се 

дпгпвпреним и прихваћеним пд стране Дпбављаша, па угпвпрне стране сагласнп 

кпнстатују да у оему нема прптивправнпсти, услед шега се, у тпм слушају, Дпбављаш 

пдрише пд права на билп кпји пблик државинске защтите и накнаде щтете, у пднпсу на 

Нарушипца. 

 
ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

 
Члан 23. 

 

За све щтп пвим угпвпрпм није ппсебнп регулисанп примеоују се пдредбе Закпна п 
блигаципним пднпсима, Закпна п планираоу и изградои, пдредбе Ппсебних узанси п 
грађеоу, кап и других ппзитивних прпписа. 
 
 
 

Члан 24. 
 
Саставни деп пвпг угпвпра шине: 

 
-  Технишка спецификација са пбрасцем структуре цене из ппнуде Дпбављаша бр. 

............................. пд................. Гпдине; ( пппуоава Наручилац )  
-  Гаранције из шлана 12. и пплисе псигураоа из шлана 13. пвпг угпвпра;  

 
 

Члан 25. 

 
Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће рещавати сппразумнп.  
Укпликп дп сппразума не дпђе угпвара се надлежнпст Привреднпг суда у Бепграду. 
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Члан 26. 

 

Пвај угпвпр сашиоен је у 6 (щест) истпветних примерака, пд кпјих 4 (шетири ) 

примерка задржава Нарушилац, а 2 (два) примерка Дпбављаш. 
 
Угпвпрне стране су прпшитале и разумеле пдредбе пвпг угпвпра, кпји представља 

израз слпбпдне и нишим пгранишене впље угпвпрних страна, па у знак прихватаоа 

права и пбавеза исти пптписују. 
 
 
 
 
 
 
НАРУЧИЛАЦ:          ДПБАВЉАЧ:  
Председник ГП Барајевп 
 
Слпбпдан Адампвић 
 
_________________________                                                _________________________ 
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VIII ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ПБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И СА   
УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 

 
Пбразац бр.9 

 
УРЕЂЕОЕ НЕКАТЕГПРИСАНИХ ПУТЕВА БАРАЈЕВП 2019, бр. VIII-02 404-85/2019  

ПРЕДМЕР СА ПРЕДРАЧУНПМ  
Грађевинских радпва 

 
Инвеститпр: ГРАДСКА ППШТИНА БАРАЈЕВП, Светпсавска бр.2, Барајевп 

УРЕЂЕОЕ НЕКАТЕГПРИСАНИХ ПУТЕВА БАРАЈЕВП 2019.  гпд. 
 
 
 

 
1.1  Наставак улице Сремсих  партизана  Р.Гај L=180m 

  
b=3,5m 

Р.БР. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. ЦЕНА. ИЗНОС 

1 2 3 4 5 6 

1 Ископ земље III и IV категорије багером m³ 315 

  2 Машинско планирање и ваљање постељице m² 810 

  

3 

Транспорт земље при маши. утов. до 0-3 

km.  m³ 315 

  4 Израда пропуста  Ø400 набавка и уградња m 6 

  

5 

Израда подлоге од туцаника 0/63мм 

d=30cm.     ■машин.  m² 630 

          

  6 Машинско крчење шибља и растиња m² 360 

  

7 

Сечење стабала пречника мањег од 10цм са 

кресањем грана, вађењем пањева, слагањем 

за утовар и одвозом ком 50 

  

8 

Сечење стабала пречника већег од 10цм са 

кресањем грана, вађењем пањева, слагањем 

за утовар и одвозом ком 25 

  

9 

Геодетско обележавање трасе и 

исколчавање (једне стране) ком 1 

          Укупно: 

       ПДВ (20%): 

       Укупно са ПДВ-ом: 

  

 
1.2.  Наст. Виткпвашка-Стпићевица  Р.гај 

  
L=1100m 

 
B=4,00m 

Р.БР. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. ЦЕНА. ИЗНОС 

1 2 3 4 5 6 

1 Ископ земље III и IV категорије багером m³ 2.200 

  2 Машинско планирање и ваљање постељице m² 4.400 

  

3 

Транспорт земље при маши. утов. до 0-3 

km.  m³ 2.200 

  4 Израда пропуста  Ø400 набавка и уградња m 6 
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        Укупно: 

       ПДВ (20%): 

       Укупно са ПДВ-ом: 

  

 
1.3.  Криве оиве - Стражарија 

  
L=700м` 

 
Bкам=3м 

Р.БР. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. ЦЕНА. ИЗНОС 

1 2 3 4 5 6 

1 Ископ земље III и IV категорије багером m³ 1.400 

  

2 

Машински ископ јаркова у земљи III 

категорије без одвоза материјала  m³ 100 

  

3 Машинско планирање и ваљање постељице m² 2.100 

  

4 

Транспорт земље при маши. утов. до 0-3 

km.  m³ 1.500 

  5 Израда пропуста  Ø400 набавка и уградња m 8 

  

6 

Израда подлоге од туцаника 0/63мм 

d=30cm.      m² 2.100 

  7 Машинско крчење шибља и растиња m² 1.400 

  

8 

Сечење стабала пречника мањег од 10цм са 

кресањем грана, вађењем пањева, слагањем 

за утовар и одвозом ком 150 

  

9 

Сечење стабала пречника већег од 10цм са 

кресањем грана, вађењем пањева, слагањем 

за утовар и одвозом ком 70 

  

10 

Геодетско обележавање трасе и 

исколчавање (једне стране) ком 1 

          Укупно: 

       ПДВ (20%): 

       Укупно са ПДВ-ом: 

 

 
1.4   Винпгради - Стражарија 

 
L=1000м  

  
b= 3,50 m 

Р.БР. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. ЦЕНА. ИЗНОС 

1 2 3 4 5 6 

1 Ископ земље III и IV категорије багером m³ 1.050 

  2 Машинско планирање и ваљање постељице m² 3.500 

  

3 

Транспорт земље при маши. утов. до 0-3 

km.  m³ 1.050 

  4 Израда пропуста  Ø400 набавка и уградња m 4 

          

  5 Машинско крчење шибља и растиња m² 1.000 

  

6 

Геодетско обележавање трасе и 

исколчавање (једне стране) ком 1 

          Укупно: 

       ПДВ (20%): 

       Укупно са ПДВ-ом: 
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1.5. Бр. Јпванпвића - крак 

 
L=50 m 

  
Bkam=3,00m 

Р.БР. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. ЦЕНА. ИЗНОС 

1 2 3 4 5 6 

1 Ископ земље III и IV категорије багером m³ 60 

  2 Машинско планирање и ваљање постељице m² 200 

  

3 

Транспорт земље при маши. утов. до 0-3 

km.  m³ 60 

  

5 

Израда подлоге од туцаника 0/63мм 

d=30cm.     ■машин.  m² 150 

          

  6 Машинско крчење шибља и растиња m² 250 

  

7 

Геодетско обележавање трасе и 

исколчавање (једне стране) ком 1 

          Укупно: 

       ПДВ (20%): 

       Укупно са ПДВ-ом: 

  

 
1.6. Maли  Ненадпвац 

 
L=150 m 

  
Bkam=3,00 m 

Р.БР. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. ЦЕНА. ИЗНОС 

1 2 3 4 5 6 

1 Ископ земље III и IV категорије багером m³ 180 

  2 Машинско планирање и ваљање постељице m² 600 

  

3 

Транспорт земље при маши. утов. до 0-3 

km.  m³ 180 

  

4 

Израда подлоге од туцаника 0/63мм 

d=30cm.     ■машин.  m² 450 

          

  6 Машинско крчење шибља и растиња m² 150 

  

7 

Геодетско обележавање трасе и 

исколчавање (једне стране) ком 1 

          Укупно: 

       ПДВ (20%): 

       Укупно са ПДВ-ом: 

  
 

 
1.7. Гунцати- Пд Лабуда левп крак 

 
L=500m 

  
Bkam= 3,00 m 

Р.БР. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. ЦЕНА. ИЗНОС 

1 2 3 4 5 6 

1 Ископ земље III и IV категорије багером m³ 600 

  

2 

Машински ископ јаркова у земљи III 

категорије без одвоза материјала  m³ 250 
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3 

Машинско планирање и ваљање 

постељице m² 1.500 

  

4 

Транспорт земље при маши. утов. до 0-3 

km.  m³ 850 

  

5 

Израда подлоге од туцаника 0/63мм 

d=30cm.     ■машин. m² 1.500 

  

7 

Геодетско обележавање трасе и 

исколчавање (једне стране) ком 1 

          Укупно: 

       ПДВ (20%): 

 

      

Укупно са ПДВ-

ом: 

  
 

 
1.8. Светпсавска - крак 

 
L=270 m 

  
Bkam=3,50m 

Р.БР. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. ЦЕНА. ИЗНОС 

1 2 3 4 5 6 

1 Ископ земље III и IV категорије багером m³ 365 

  2 Машинско планирање и ваљање постељице m² 1.080 

  

3 

Транспорт земље при маши. утов. до 0-3 

km.  m³ 365 

  4 Израда пропуста  Ø400 набавка и уградња m 10 

  

5 

Израда подлоге од туцаника 0/63мм 

d=30cm.     ■машин.  m² 945 

  

6 

Геодетско обележавање трасе и 

исколчавање (једне стране) ком 1 

          Укупно: 

       ПДВ (20%): 

       Укупно са ПДВ-ом: 

  
 

 
1.9. Наставак Шандрванске- Гунцати 

 
L= 400 m 

  
Bkam= 3,00 m 

Р.БР. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. ЦЕНА. ИЗНОС 

1 2 3 4 5 6 

1 Ископ земље III и IV категорије багером m³ 360 

  2 Машинско планирање и ваљање постељице m² 1.200 

  

3 

Транспорт земље при маши. утов. до 0-3 

km.  m³ 360 

  4 Израда пропуста  Ø400 набавка и уградња m 6 

  

5 

Израда подлоге од туцаника 0/63мм 

d=30cm.     ■машин.  m² 1.200 
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6 

Геодетско обележавање трасе и 

исколчавање (једне стране) ком 1 

          Укупно: 

       ПДВ (20%): 

       Укупно са ПДВ-ом: 

  
 

 
1.10. Вранић - Велике Дубраве 

 
L=300m 

 
                   Bkam=3,00 m 

 Р.БР. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. ЦЕНА. ИЗНОС 

1 2 3 4 5 6 

1 Ископ земље III и IV категорије багером m³ 600 

  

2 
Машински ископ јаркова у земљи III 

категорије без одвоза материјала  m³ 300 

  

3 Машинско планирање и ваљање постељице m² 900 

  

4 
Транспорт земље при маши. утов. до 0-3 

km.  m³ 900 

  

5 Израда пропуста  Ø400 набавка и уградња m 6 

  

6 
Израда подлоге од туцаника 0/63мм 

d=30cm.     ■машин.  m² 900 

  

8 Машинско крчење шибља и растиња m² 1.200 

  

9 

Сечење стабала пречника мањег од 10цм са 

кресањем грана, вађењем пањева, слагањем 

за утовар и одвозом ком 120 

  

10 

Сечење стабала пречника већег од 10цм са 

кресањем грана, вађењем пањева, слагањем 

за утовар и одвозом ком 80 

  

11 
Геодетско обележавање трасе и 

исколчавање (једне стране) ком 1 

          Укупно: 

       ПДВ (20%): 

       Укупно са ПДВ-ом: 
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1.11. Раднпвац - Баћевац 

 
L=450 m 

  
Bkam=3,00 m 

Р.БР. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. ЦЕНА. ИЗНОС 

1 2 3 4 5 6 

1 Ископ земље III и IV категорије багером m³ 405 

  2 Машинско планирање и ваљање постељице m² 1.350 

  3 Транспорт земље при маши. утов. до 0-3 km.  m³ 405 

  

4 
Израда подлоге од туцаника 0/63мм d=30cm.     

■машин.  m² 1.350 

  5 Машинско крчење шибља и растиња m² 450 

  

6 
Геодетско обележавање трасе и исколчавање 

(једне стране) ком 1 

          Укупно: 

       ПДВ (20%): 

       Укупно са ПДВ-ом: 

  
 

 
1.12. Смрдан 

 
L=900m 

  
Bkam=3,00 m 

Р.БР. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. ЦЕНА. ИЗНОС 

1 2 3 4 5 6 

1 Ископ земље III и IV категорије багером m³ 810 

  2 Машинско планирање и ваљање постељице m² 2.700 

  3 Транспорт земље при маши. утов. до 0-3 km.  m³ 810 

  

4 
Израда подлоге од туцаника 0/63мм d=30cm.     

■машин.  m² 2.700 

          

  

5 
Геодетско обележавање трасе и исколчавање 

(једне стране) ком 1 

          Укупно: 

       ПДВ (20%): 

       Укупно са ПДВ-ом: 

  
 
 

  1.13. Пут за Бушје   
L= 300 
m     Bkam= 3,00 m 

Р.БР. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. ЦЕНА. ИЗНОС 

1 2 3 4 5 6 

1 

Ископ земље III и IV 

категорије багером m³ 600 

  

2 

Машински ископ јаркова у 

земљи III категорије без 

одвоза материјала  m³ 300 

  

3 

Машинско планирање и 

ваљање постељице m² 900 
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4 

Транспорт земље при маши. 

утов. до 0-3 km.  m³ 900 

  

5 

Израда подлоге од туцаника 

0/63мм d=30cm.     ■машин.  m² 900 

  

6 

Машинско крчење шибља и 

растиња m² 450 

  

7 

Геодетско обележавање трасе 

и исколчавање (једне стране) ком 1 

          Укупно: 

       ПДВ (20%): 

       Укупно са ПДВ-ом: 

  
 

 
1.14. Пут за Пбпрак - Арнајевп 

 
L= 350 m 

  
Bkam= 3,00 m 

Р.БР. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. ЦЕНА. ИЗНОС 

1 2 3 4 5 6 

1 Ископ земље III и IV категорије багером m³ 420 

  

2 

Машински ископ јаркова у земљи III 

категорије без одвоза материјала  m³ 170 

  

3 Машинско планирање и ваљање постељице m² 1.050 

  

4 

Транспорт земље при маши. утов. до 0-3 

km.  m³ 590 

  

5 

Израда подлоге од туцаника 0/63мм 

d=30cm.     ■машин.  m² 1.050 

  6 Машинско крчење шибља и растиња m² 350 

  

7 

Геодетско обележавање трасе и 

исколчавање (једне стране) ком 1 

          Укупно: 

       ПДВ (20%): 

       Укупно са ПДВ-ом: 

  
 

 
1.15. Велики Борак - наст.Ч. Нинковића 

 

L=300m 

  

Bkam= 3,00m 

Р.БР. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. ЦЕНА. ИЗНОС 

1 2 3 4 5 6 

1 Ископ земље III и IV категорије багером m³ 360 

  

2 

Машински ископ јаркова у земљи III 

категорије без одвоза материјала  m³ 150 

  

3 Машинско планирање и ваљање постељице m² 900 

  

4 

Транспорт земље при маши. утов. до 0-3 

km.  m³ 510 
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5 

Израда подлоге од туцаника 0/63мм 

d=30cm.     ■машин.  m² 900 

  6 Машинско крчење шибља и растиња m² 450 

  

7 

Геодетско обележавање трасе и 

исколчавање (једне стране) ком 1 

          Укупно: 

       ПДВ (20%): 

       Укупно са ПДВ-ом: 

  
 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

       

  

Н а з и в   пута 

дужина кат. У  К  У  П  Н  О 

  м парцела без  ПДВ-а са  ПДВ-ом 

1 Сремских партизана - наставак  Р.Гај 180 4669 

  
2 Витковачка-Стоићевица - наставак - Р.Гај 1.100  3950 

  
3 Криве  њиве - Стражарија 700  3646 

  
4 Виногради - Стражарија 1.000 3587 

  
5 Бранислава Јовановића- крак лево 50 1155 

  
6 Мали  Ненадовац 150 1156 

  
7 Гунцати- од Лабуда лево 500 2455 

  
8 Светосавска - крак 270 722/3 

  
9 Гунцати- наставак Шандрванске 400 3729 

  
10 Вранић- Велике Дубраве 300 4585 

  
11 Баћевац- Радновац 450 824 

  
12 Смрдан  900 5254 

  
13 Пут за Бучје 300 2579/2,3,4.... 

  
14 Арнајево - Пут за Оборак 350 1375 

  
15 Вел.Борак- наставак Ч. Нинковића 300 1327 

  

 

У  К  У  П  Н  О  6.950   
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IX ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 

Пбразац бр.10 
 
У складу са шланпм 88. став 1. Закпна, ппнуђаш__________________________ *навести 
назив ппнуђача+, дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде за ЈН- 
– Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019, бр. VIII-02 404-85/2019-, какп следи у 
табели:  
 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ  
 
 

 
Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити 

пд нарушипца накнаду трпщкпва. 
 
Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, 

нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су 

израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа 

средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј 

ппнуди. 
 
Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп 
 

Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша  
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X ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 
 

Пбразац бр.11 
 
 
 
 
У складу са шланпм 26. Закпна,_________________________________, даје: 

 (Назив ппнуђаша) 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у 
птвпренпм ппступку јавне набавке – Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019, бр. 
VIII-02 404-85/2019 ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или 
заинтереспваним лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша  
 
 
 

 

Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј 
ппнуди, наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту 
кпнкуренције. Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, 
пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке 
акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у 
ппступку јавне набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера 
забране учешћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда 
кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закпна. 
 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача. 
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XI ИЗЈАВА П КАДРПВСКПМ КАПАЦИТЕТУ 
 

Oбразац бр. 12 
ИЗЈАВА 

 
П ДПВПЉНПМ КАДРПВСКПМ КАПАЦИТЕТУ 

 
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујемп да за ЈН-  

Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019, бр. VIII-02 404-85/2019 укљушујући све 
шланице заједнишке ппнуде (без ппдизвпђаша) имамп најмаое: 
 
1 диплпмиранa грађевинскпг инжеоера са важећпм лиценцпм ИКС: 410 или 412 или 415 или 

418 у раднпм пднпсу или ангажпванпг угпвпрпм п привременим и ппвременим ппслпвима 

или ангажпванпг угпвпрпм п делу или угпвпрп п раднпм ангажпваоу пп другпм правнпм 

пснпву. 

 
1. ____________________________________________________________________________ 

 

(уписати име и презиме) 
 
  
 
за кпга се прилаже:  
- Фптпкппија лишне лиценце и фптпкппија пптврде п важеоу захтеване лиценце ИКС: 410 или 

412 или 415 или 418 (запкружитити ппседпвану лиценцу) и фптпкппија пбрасца М или 

адекватнпг пбрасца пријаве Републишкпм фпнду за пензијскп и инвалидскп псигураое, кпјим 

се дпказује да је лице у раднпм пднпсу кпд ппнуђаша или шлана групе ппнуђаша ;  
- Фптпкппије угпвпра п раду или угпвпра п делу или угпвпра п пбављаоу привремених и 

ппвремених ппслпва или угпвпра п раднпм ангажпваоу пп другпм правнпм пснпву.  
Кап и да ћемп испуоенпст кадрпвскпг капацитета пбезбедити за изврщеое свих ппзиција 

услуга и радпва наведених у делу VIII Технишка спецификација са пбрасцем структуре цене и 

за све време реализације набавке. 

 

2. За минимум 5 руковаоца грађевинском механизацијом са адекватном стручном 
спремом у радном односу или ангажованог уговором о привременим и повременим 
пословима или ангажованог уговором о делу.  
 
- Фотокопија  обрасца  М или адекватног  обрасца пријаве Републичком фонду за 
пензијско и инвалидско осигурање, којим се доказује да је лице у радном односу код 
понуђача или члана групе понуђача. 
- Фотокопије  уговора о раду или уговора о делу или уговора о обављању привремених и 
повремених послова или уговора о радном ангажовању по другом правном основу. 
 

1. _________________________________________________________________________________________________  



Конкурсна документација-ЈН бр.VIII-02 404-85/2019  71/79 
 

 
(уписати име и презиме) 

 
 

2. _________________________________________________________________________________________________  
 
(уписати име и презиме) 

 
 

3. _________________________________________________________________________________________________  
 
(уписати име и презиме) 

 
 
 
 

4. _________________________________________________________________________________________________  
 
(уписати име и презиме) 

 
 
 
 

5. _________________________________________________________________________________________________  
 
(уписати име и презиме) 
 

 
За минимум 5 возача са адекватнпм струшнпм спремпм у раднпм пднпсу или ангажпванпг 
угпвпрпм п привременим и ппвременим ппслпвима или ангажпванпг угпвпрпм п делу. 
 
- Фотокопија  обрасца  М или адекватног  обрасца пријаве Републичком фонду за 

пензијско и инвалидско осигурање, којим се доказује да је лице у радном односу код 

понуђача или члана групе понуђача. 

- Фотокопије  уговора о раду или уговора о делу или уговора о обављању привремених и 

повремених послова или уговора о радном ангажовању по другом правном основу. 
 

1. _________________________________________________________________________________________________  
 
(уписати име и презиме) 

 
 
 
 

2. _________________________________________________________________________________________________  
 
(уписати име и презиме) 

 
 
 

3. _________________________________________________________________________________________________  
 
(уписати име и презиме) 
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4. _________________________________________________________________________________________________  
 
(уписати име и презиме) 

 
 
 
 
5. _________________________________________________________________________________________________               
                                                                                                               (Пптпис пвлащћенпг лица) 

 
                                                                                              Мп                ....................................................... 
 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача. 
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XII ИЗЈАВА П ТЕХНИЧКПМ КАПАЦИТЕТУ 
 

Oбразац бр. 13 
 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујемп да имамп у 

власнищтву, пднпснп закупу или лизингу, и у исправнпм стаоу захтевани технишки  
капацитет за ЈН- Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019, бр. VIII-02 404-85/2019 

и да смп у ппнуди прилпжили извпд из ппследоег ппписа пснпвних средстава власника, 

пбележен на местима где су наведена средства ппписана, пптписан пд стране 

пвлащћенпг лица и пверен, пднпснп фактуру п куппвини захтеванпг средства технишкпг 

капацитета у 2019. гпдини, угпвпр п закупу или лизингу, сапбраћајну дпзвплу, "шиташ 

сапбраћајне дп дпзвпле" и пплису псигураоа пд аутппдгпвпрнпсти и тп за: 

Р.бр.  Назив ппреме  кпм.  
     

  
 

1 Грејдер минималне дужине рапника 3,0 м 1 
 

2 
 
Булдозер 1 

 

3 Рпвпкппаш или багер 1 
 

4 Утпвариваш или кпмбинирка 1 
 

5 
Ваљак (1 са челичним наплацима тежине минимум 7 тона и 1 
са пнеуматицима тежине минимум 7 тона) 

2 
 

6 Камипни кипер минималне нпсивпсти 13 тпна 6 
 

 
 
I НАППМЕНА: За мащине кпје ппдлежу пбавезнпј регистрацији у складу са 

Правилникпм п регистрацији мптпрних и прикљушних впзила ("Сл. гласник PC", бр.  
69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14 и 65/15) ппнуђаш дпставља:  
 
2. За власнищтвп :  

2-1. Извпд из ппследоег ппписа пснпвних средстава пбележен на местима где су наведна 
средства ппписана, пверен и пптписан пд стране пвлащћенпг лица или фактуру п 
куппвини захтеванпг средства технишкпг капацитета у 2019. гпдини (самп за пна средства 
купљена у 2019.гпдини , не пднпси се на раније гпдине)  
2-2. Сапбраћајна дпзвпла или 
2-3. "Читаш сапбраћајне дпзвпле"  
2-4. Пплиса псигураоа пд аутппдгпвпрнпсти 
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2* За државину :  
2-1. Угпвпр п закупу или угпвпр п лизингу. 
2-2. Сапбраћајна дпзвпла или  
2-3. "Читаш сапбраћајне дпзвпле" 
2-4. Пплиса псигураоа пд аутппдгпвпрнпсти 

 
II НАППМЕНА: За мащине кпје не ппдлежу пбавезнпј регистрацији у складу са 

Правилникпм п регистрацији мптпрних и прикљушних впзила ("Сл. гласник PC", бр.  
69/10, 101/10, 53/11, 22/12, 121/12, 42/14, 108/14 и 65/15) , Закпну п планираоу и 

изградои (шлан 2, ташка 38 - градилищте), Закпну п безбеднпсти сапбраћаја (шлан 1 –  

 

 

ушесници у сапбраћају; технишкп регулисаое сапбраћаја) ), Правилнику п садржају 

елабпрата п уређеоу градилищта и Правилнику п нашину регулисаоа сапбраћаја на 

путевима у зпни радпва, ппнуда мпра садржати Извпд из ппписне листе са пзнашенпм 
 
мащинпм. Извпд из ппписне листе пверава пешатпм и пптписује пвлащћенп лице власника, 

пднпснп закуппдавца пднпснп лизинг куће. 
 
 
III НАППМЕНА: Укпликп захтеванe технишкe карактеристике п мащини нису исказане 

у „шиташу сапбраћајне дпзвпле“ или у ппписнпј листи, ппнуђаши су у пбавези да дпставе 

фптпкппију „технишкпг паспща” или извпда из каталпга или другпг адекватнпг дпказа, из 

кпг се види да мащина испуоава услпве за технишки капацитет пдређен кпнкурснпм 

дпкументацијпм. Дпказ мпра бити пверен и пптписан пд стране пвлащћенпг лица 

ппнуђаша. 

M.П. 
 

(Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена. 
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XIII ИЗЈАВА П НАМЕРАМА ППНУЂАЧА ЗА ДПСТАВЉАОЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДПБРП 
ИЗВРШЕОЕ ППСЛА 

 
Oбразац бр. 14 

 
 
1. Ппнуђаш _______________________________________ (навести назив ппнуђача) са 

седищтем у__________________________________ ппд пунпм материјалнпм и 
кривишнпм пдгпвпрнпщћу ИЗЈАВЉУЈЕ, да ће у слушају да буде изабран у свпјству 
Дпбављаша пп набавци - Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019, бр. VIII-02 
404-85/2019 

 

 
Нарушипцу дпставити: 
 
Пригинал банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла - Изабрани ппнуђаш се пбавезује 
да у најкраћем рпку кпји не сме бити дужи пд 20 (двадесет) календарских дaна пд дана 
увпђеоа у ппсап, преда нарушипцу банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла, кпја ће 
бити са клаузулама: безуслпвна и платива на први ппзив. Банкарска гаранција за дпбрп 
изврщеое ппсла издаје се у висини пд 10% пд нетп угпвпрне вреднпсти радпва, са рпкпм 
важнпсти кпји је 60 (щездесет) дана дужи пд истека рпка за кпнашнп изврщеое ппсла. Акп 
се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, важнпст 
банкарске гаранције за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи. Нарушилац ће 
унпвшити банкарску гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла у слушају да ппнуђаш не буде 
изврщавап свпје угпвпрне пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм. 
 
Сви трпщкпви у вези са наведеним средствпм пбезбеђеоа падају на терет ппнуђаша. 
Средствп финансијскпг пбезбеђеоа мпже гласити на шлана групе ппнуђаша (пдређенпг 
Сппразумпм п заједнишкпм изврщеоу набавке) или ппнуђаша, али не и на ппдизвпђаша. 
 
 
 
 
 
 
Датум __________гпдине  

ППНУЂАЧ 
М.П. (НПСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ) 

_______________________________ 
(пптпис пвлащћенпг лица) 
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XIV ИЗЈАВА П НАМЕРАМА ППНУЂАЧА ЗА ДПСТАВЉАОЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА 
ПТКЛАОАОЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНПМ РПКУ 

 
 

Oбразац бр. 15 
 
 
1. Ппнуђаш ____________________________ (навести назив ппнуђача) са седищтем у  
____________________ ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу 
ИЗЈАВЉУЈЕ, да ће у слушају закљушеоа угпвпра у свпјству Дпбављаша пп набавци – 
Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019, бр. VIII-02 404-85/2019  
Нарушипцу дпставити: 
 
Пригинал банкарску гаранцију за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку Изабрани 
ппнуђаш се пбавезује да у тенутку примппредаје предмета јавне набавке преда нарушипцу 
банкарску гаранцију за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку, кпја ће бити са клаузулама: 
безуслпвна и платива на први ппзив, са рпкпм важнпсти 30 дана пп истеку гарантнпг рпка 
за изведене радпве.  
Банкарска гаранција за птклаоаое грещака у гарантнпм рпку се издаје у висини 10% пд 
нетп угпвпрене вреднпсти. Нарушилац ће унпвшити банкарску гаранцију за птклаоаое 
грещака у гарантнпм рпку у слушају да изабрани ппнуђаш не изврщи пбавезу птклаоаоа 
квара кпји би мпгап да умаои мпгућнпст кприщћеоа предмета угпвпра у гарантнпм рпку.  
Сви трпщкпви у вези са наведеним средствпм финансијскпг пбезбеђеоа падају на терет 
ппнуђаша.  
Средствп финансијскпг пбезбеђеоа мпже гласити на шлана групе ппнуђаша (пдређенпг 
Сппразумпм п заједнишкпм изврщеоу набавке) или ппнуђаша, али не и на ппдизвпђаша. 
 
У слушају да у тпку важеоа гарантнпг рпка не птклпни грещке п свпм трпщку, а Нарушилац 
рекламира недпстатак или ппнуђаш прекпраши рпк птклаоаоа грещака у складу са 
закљушеним угпвпрпм, Нарушилац мпже да наплати средствп финансијскпг пбезбеђеоа за 
птклаоаое грещака у гарантнпм рпку, шиме се не дира правп нарушипца да пптражује 
накнаду щтете. 
 
 
Датум __________гпдине 
 

ППНУЂАЧ 
М.П. (НПСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ) 

_______________________________  
                                                                                                        (пптпис пвлащћенпг лица) 
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XV ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П OБИЛАСКУ ЛПКАЦИЈА 

 
Пбразац бр.16 

 
 
 
 

ППТВРДA П ПБИЛАСКУ ЛПКАЦИЈЕ 
 
Дана ___________________ .2019. гпдине, пд стране ппнуђаша _________________________  
_____________________ из _________________________ изврщен је пбилазак терена са 
Наршипцем на назашеним лпкацијама ради ушествпваоа у птвпренпм ппступку јавне 
набавке за Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019, бр. VIII-02 404-85/2019, пп 
ппзиву за дпстављаое ппнуда кпји је Градска ппщтина Барајевп пбјавила на Ппрталу 
јавних набавки , свпјпј интернет страници и на ппрталу ЈП Службени гласник. 
 
 
 
Пбилазак лпкације су изврщили пвлащћени представници ппнуђаша: 
____________________________________________ 
____________________________________________  
____________________________________________  
____________________________________________ 
 
Представници Нарушипца  
____________________________________ 
_____________________________________ 
 
НАППМЕНА: Пва пптврда се прилаже уз ппнуду, укпликп је изврщен пбилазак терена.  

 
Пбилазак терена најавити Нарушипцу 2 (два) дана раније na e-mail адресу 
javne.nabavke@barajevo.org.rs 
 
У слушају заједнишке ппнуда пбразац пптписује и пверава впдећи шлан - нпсилац 
ппсла. 
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XVI СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ 

 
 

Пбразац бр.17 
ИЗЈАВА П ППСЛПВНПМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујемп и дпказујемп да имамп 

угпвпрене и изведене радпве у складу са захтевани ппслпвним капацитетпм у птвпренпм 

ппступку јавне набавке радпва - пзнака набавке: VIII-02 404-85/2019, шији је предмет: 

Уређеое некатегприсаних путева  Барајевп 2019 и да смп у ппнуди прилпжили дпказе 

пдређене кпнкурснпм дпкументацијпм за ппслпвни капацитет: 

Р.б. Предмет угпвпра 
 

Инвеститпр 
 

Брпј и 
датум 
закљушеоа 
угпвпра 
 

Врста 
ситуације 
(привремена 
или 
пкпншана), 
пднпснп 
рашун 

Брпј и 
датум 
ситуације / 
рашуна 

Вреднпст 
референтних 
радпва пп 
ситуацији / 
рашуну (у 
дин. без 
ПДВ-а) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

УКУПНП (у дин. без ПДВ-а)пп страни: 
 

 

УКУПНП ИЗНПС ЗА СВЕ ПРИЛПЖЕНЕ СИТУАЦИЈЕ/РАЧУНЕ 

(у дин. без ПДВ-а) (збирнп пп свим странама) : 

 

 
  
 

 
 
НАППМЕНА: Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака. 
 
Пбавезнп прилпжити: Наслпвне стране ситуација (привремених и / или пкпнчаних) ИЛИ 

рашуна и стране на кпјима је исказана рекапитулација пп врстама изведених радпва. 
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Прилпзи уз пбразац мпрају бити слпжени пп редпследу наведенпм у Пбрасцу-СР. 
 
Нарушилац мпже тражити пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа, кпнтрплу (увид) у 

дпстављене ситуације у складу са са шл. 93. ЗЈН РС. 
 
 
 

  
                                                                                                        Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша 
 
 

           
                                                              М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


