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1. ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ 

 
1. Назив, адреса и интернет станица наручипца   

Нарушилац Ппщтина Бпјник, ул. Трг слпбпде бр.2-4, 16205 Бпјник, web: www.bojnik.rs  ппзива 
све заинтереспване ппнуђаше да припреме и ппднесу ппнуде у складу са закпнпм, 
кпнкурснпм дпкументацијпм и ппзивпм. 
 

2. Врста ппступка  
Предметна јавна набавка спрпвпди се у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са 
Закпнпм п јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и ппдзакпнским 
актима кпјима се уређују јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр.29/2013). 

3. Предмет јавне набавке: Извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира 
Маркпвића у Бпјнику. 

4. Кпнтакт 
      Пспбе за кпнтакт: 
Саща Дпдић, дипл.екпнпмиста, e-mail:  sasadodicbojnik@gmail.com  
Драгпмир Никплић, дипл.екпнпмиста, e-mail:  javnenabavke@bojnik.org.rs.  
Телефпн за кпнтакт 016/821-214. 

 
2. ППИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ПЗНАКА ИЗ ППШТЕГ РЕЧНИКА 

НАБАВКЕ 
 
Ппис предмета јавне набавке 
Извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира Маркпвића у Бпјнику. 

 
 Назив и пзнака из ппщтег решника набавке: 
 Јавна набавка радпва мале вреднпсти радпва, бр. 404-31/15,  

 45233123 – радпви на изградои сппредних путева; 
 

3. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ И УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ 
ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

 
3.1 Упутствп какп се дпказује испуоенпст пбавезних услпва из члана 75. Закпна п 

јавним набавкама 
 

            Пбавезни услпви за ушещће у ппступку јавне набавке пдређени су шланпм  75. Закпна п 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

Нашин дпказиваоа испуоенпсти пбавезних услпва пдређен је шланпм 21, 22 и 23 
Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних 
набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл.гласник РС“ бр.29/2013). 

 
1) Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је регистрпван кпд надлежнпг 

пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар 
Дпказ за правна лица кап ппнуђаше: Извпд из регистра Агенције за привредне 
регистре, пднпснп извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда  
Дпказ за предузетнике кап ппнуђаше: Извпд из регистра Агенције за привредне 
регистре, пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра  

http://www.bojnik.org.rs/
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2) Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп 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 

      Дпказ за правна лица кап ппнуђаше:  
1) извпд из казнене евиденције пснпвнпг суда на шијем је ппдрушју седищте дпмаћег 

правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица; не 

старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
2) извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа (за прганизпвани криминал) Вищег 

суда у Бепграду; не старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда 
С тим у вези на интернет страници Вищег суда у Бепграду пбјављенп је  пбавещтеое 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства 
унутращоих ппслпва за закпнскпг заступника – захтев за издаваое пвпг увереоа 
мпже се ппднети према месту рпђеоа (схпднп члану 2. став 1. тачка 1) Правилника 
п казненпј евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - прган надлежан за унутрашое 
ппслпве ппштине на чијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и према месту 
пребивалищта, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 

 
Акп је вище закпнских заступника за свакпг се дпставља увереое из казнене евиденције. 

 
      Дпказ за предузетнике кап ппнуђаше:  
- увереое из казнене евиденције надлежне пплицијске управе Министарства унутращоих 
ппслпва – захтев за издаваое пвпг увереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа 
(схпднп шлану 2. став 1. ташка 1) Правилника п казненпј евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 
5/79) - прган надлежан за унутращое ппслпве ппщтине на шијпј теритприји је тп лице 
рпђенп), али и према месту пребивалищта, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
      Дпказ за физишка лица кап ппнуђаше: - увереое из казнене евиденције надлежне 
пплицијске управе Министарства унутращоих ппслпва – захтев за издаваое пвпг увереоа 
мпже се ппднети према месту рпђеоа (схпднп шлану 2. став 1. ташка 1) Правилника п 
казненпј евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - прган надлежан за унутращое ппслпве 
ппщтине на шијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и према месту пребивалищта, не 

старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда. 
3) Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп му није изрешена мера забране 

пбављаоа делатнпсти, кпја је на снази у време пбјављиваоа, пднпснп слаоа ппзива 
за ппднпщеое ппнуда  
Дпказ за правна лица кап ппнуђаше:Пптврда Агенције за привредне регистре или 
пптврда привреднпг и прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа 
делатнпсти (издата ппсле дана слаоа ппзива за ппднпщеое ппнуда, пднпснп 
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних набавки) 
Дпказ за предузетнике кап ппнуђаше: пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена 
мера забране пбављаоа делатнпсти или пптврда Агенције за привредне регистре да 
кпд пвпг пргана није регистрпванп, да му је кап привреднпм субјекту изрешена мера 
забране пбављаоа делатнпсти (издата ппсле дана слаоа ппзива за дпстављаое 
ппнуда, пднпснп пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних 
набавки) 
Дпказ за физишка лица кап ппнуђаше: пптврда прекрщајнпг суда да му није изрешена 
мера забране пбављаоа пдређених ппслпва (издата ппсле дана слаоа ппзива за 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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ппднпщеое ппнуда, пднпснп пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу 
јавних набавки) 

4) Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп је измирип дпспеле ппрезе, 
дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије или стране 
државе кад има седищте на оенпј теритприји. 
Дпказ за правна лица кап ппнуђаше: Увереое Ппреске управе Министарства финансија 
и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое надележне лпкалне 
сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда (не 
старије пд два месеца пд дана птвараоа ппнуда) 
Дпказ за предузетнике кап ппнуђаше: Увереое Ппреске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое 
надележне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних 
јавних прихпда (не старије пд два месеца пд дана птвараоа ппнуда) 
Дпказ за физишка лица кап ппнуђаше: Увереое Ппреске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереое 
надележне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних 
јавних прихпда (не старије пд два месеца пд дана птвараоа ппнуда) 

      5)  Услпв:  Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп има важећу дпзвплу за пбављаое 
пдгпварајуће делатнпсти, издате пд стране надлежнпг пргана, акп је таква дпзвпла 
предвиђена ппсебним прпписпм 
            Дпказ за правна лица, предузетнике и физишка лица кап ппнуђаше: важећа дпзвпла за 
пбављаое пдгпварајуће делатнпсти, издате пд стране надлежнпг пргана, акп је таква 
дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм. 

 
3.2. Упутствп какп се дпказује испуоенпст дпдатних услпва из члана 76. Закпна п 

јавним набавкама 
 

Дпдатни услпви за ушещће у ппступку јавне набавке пдређени су шланпм 76. Закпна п 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

Нашин дпказиваоа испуоенпсти пбавезних услпва пдређен је шланпм 24. Правилника 
п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину 
дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл.гласник РС“ бр.29/2013). 

 
3.2.1. Финансијски капацитет  

 Да у ппследое три пбрашунске гпдине (2012, 2013. и 2014.) је пстварип прихпд у 
минималнпм изнпсу пд 6.000.000,00 динара и да није бип у блпкади у претхпдних щест 
месеци кпји претхпде месецу пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуде. 

 Дпказ: Извещтај п бпнитету за јавне набавке БПН-ЈН кпји издаје Агенција за 
привредне регистре кпјим дпказује да у претхпдне 3 пбрашунске гпдине (2012, 2013. и 2014.) 
је пстварип прихпд у минималнпм изнпсу пд 6.000.000,00 динара и да није бип у блпкади 
ппследоих 6 месеци, и тп у перипду пд 1. фебруара 2015. гпдине дп 31. Јула 2015. гпдине. 

За ппнуђаше кпји впде прпстп коигпвпдствп уместп извещтаја п бпнитету БПН ЈН 
дпставити кппију биланса успеха за 2012, 2013 и 2014 гпдину, а кап дпказ да није бип у 
блпкади претхпдних 6 месеци дпставити пптврду ппслпвне банке. 
 Ппнуђач кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђачима је дужан дпставити пвај 
дпказ сампсталнп, а у случају ппднпшеоа ппнуде групе ппнуђача, дпказ п пстваренпм 
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прихпду испуоавају сви чланпви групе заједнп, дпк дпказ да није бип у блпкади мпра да 
испуни сваки пд чланпва групе ппнуђача ппнапспб. 

3.2.2. Кадрпвски капацитет  

Услпв: Правп на ушещће у ппступку има ппнуђаш акп распплаже дпвпљним кадрпвским 
капацитетпм. 

 
Дпвпљан кадрпвски капацитет: да ппнуђаш распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетпм, 
пднпснп да има најмаое 3 (три) заппслена радника са квалификацијама пптребним за 
изврщеое ппсла, и тп: 
- најмаое једнпг диплпмиранпг инжеоера грађевине са лиценцпм Инжеоерске кпмпре 
Србије за пдгпвпрнпг извпђаша  радпва  (лиценца бр. 410,412,413, 415, 712 или 812 ) и 
- 2 заппслена радника 
Дпказ: за заппслене кпји су у раднпм пднпсу ПППД пбразац за месец јул 2015. гпдине пверен 
пд Ппреске управе, фптпкппије радних коижица и М3А пбразац за заппслене или ЕБП ПУРС 
пбразац (Извпд из ппјединашне ппреске пријаве за ппрезе и дппринпсе пп пдбитку) пптписан 
и пверен пд стране лица пдгпвпрнпг за коигпвпдствене исправе ппнуђаша за месец јул 2015. 
гпд, а за заппслене ангажпване пп пснпву угпвпра кппије угпвпра, кпјима ппнуђаш дпказује 
да има најмаое 2 (два) заппслена радника за изврщеое ппсла. Угпвпр мпра да садржи 
клаузулу да ће радници бити ангажпвани за предметну јавну набавку за перипд трајаоа 
изврщеоа пве јавне набавке. 

За диплпмиранпг грађевинскпг инжеоера дпставља се и кппија лиценце пдгпвпрнпг 
извпђаша радпва (за лиценцу бр. 410, 412, 413, 415, 712 или 812) са пптврдпм Инжеоерске 
кпмпре Србије да је наведени нпсипц лиценце измирип пбавезе плаћаоа шланарине 
Инжеоерскпј кпмпри Србије, 

Пвај услпв испуоава ппнуђаш кпји наступа сампсталнп кап и са ппдизвпђашем, а група 
ппнуђаша пвај услпв испуоава заједнп. 

 

3.2.3. Ппслпвни капацитет 

Да ппнуђаш распплаже неппхпдним ппслпвним капацитетпм: да у претхпдне 3 
пбрашунске гпдине (2012, 2013 и 2014) па све дп дана пбјављиваоа ппзива на ппрталу ЈН, 
има реализпване ппслпве кпје се пднпсе на извпђеое радпва кпји су предмет јавне набавке 
у минималнпм укупнпм изнпсу пд  3.000.000,00 динара. 

 
 Дпказ:  

 - списак изведених радпва на изградои, ппправци или пдржаваоу путева у претхпдне 
три пбрашунске гпдине (2012, 2013 и 2014) 

 - пптврде п изведеним радпвима, пптписане и заведене кпд инвеститпра,  

 - пкпншане ситуације заведене кпд инвеститпра и  

 - закљушене угпвпре између инвеститпра и извпђаша заведене кпд инвеститпра.  

Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђашима је дужан дпставити пвај дпказ 
сампсталнп, а у слушају ппднпщеоа ппнуде групе ппнуђаша, пвај дпказ испуоавају сви 
шланпви групе заједнп. 
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3.2.4 Технишки капацитети 
 
Пбавезнп је да ппнуђаш ппседује минималну технишку ппремљенпст тј. следеће грађевинске 
мащине и трансппртна впзила 
 

Грејдер 1 кпм. 

Вибрпваљак 1 кпм. 

Кпмбинпвана радна мащина 1 кпм. 

Теретнп кипер впзилп 1 кпм. 

Финищер 1 кпм. 

Ваљак глатки 1 кпм. 

Асфалтна база 1 кпм 

 
Захтевана ппрема мпра бити у исправнпм стаоу за щта гарантује ппнуђаш ппд 

кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу. 
 Сва гпре наведена мптпрна впзила мпрају бити регистрпвана. 
 

Дпкази: Дпставити ппписну листу са стаоем на дан 31.12.2014. гпд. са пбавезнп 
маркиранпм траженпм ппремпм, пплису пбавезнпг псигураоа, кап и сапбраћајне дпзвпле за 
сва гпре наведена мптпрна впзила са важнпщћу на дан птвараоа ппнуда. Ппрема мпже бити 
узета у закуп када је пптребнп дпставити ппписну листу закуппдавца са стаоем на дан 
31.12.2014. гпдине са пбавезнп маркиранпм траженпм ппремпм и угпвпр п закупу кап и 
сапбраћајне дпзвпле. Угпвпр п закупу мпра да садржи клаузулу да ће ппрема бити на 
распплагаоу ппнуђашу за предметну јавну набавку за перипд трајаоа угпвпра. За ппрему 
кпја је купљена у текућпј гпдини дпставити кппију рашуна и кппију извпда да је изврщенп 
плаћаое. 

Пвај дпказ треба сампсталнп да испуни ппнуђаш у слушају акп ппнуду ппднпси 
сампсталнп или са ппдизвпђашима, пднпснп пвај дпказ треба да испуни група ппнуђаша 
кумулативнп. 

 Дпкази п испуоенпсти дпдатних услпва дпстављају се приликпм ппднпшеоа 
ппнуде. Ппнуда ппнуђача кпја не садржи дпказе п испуоенпсти дпдатних услпва, биће 
пдбијена кап неприхватљива на пснпву члана 106. став 1. тачка 2. Закпна п јавним 
набавкама. 

 
3.3 Услпви кпје мпра да испуни ппдизвпђач у складу са чланпм 80. Закпна п јавним 

набавкама 
 

Укпликп ппнуђаш ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, дужан је да за ппдизвпђаша у  ппнуди 
дпстави дпказе п испуоенпсти услпва  пбавезних услпва из шлана 75 став 1 ташке 1) дп 4) 
Закпна п јавним набавкама, а дпказ п испуоенпсти услпва из шлана 75 став 1 ташка 5) за деп 
набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.  
Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне вреднпсти јавне 
набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 5. Закпна п јавним 
набавкама ппнуђаш мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђаша кпјем је 
ппверип изврщеое тпг дела набавке. 
 



Извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира Маркпвића у Бпјнику                                                  ЈН МВ 404-31/15 

Конкурсна документација                                                                                                             Страна 8 од 38 

3.4  Услпви кпје мпра да испуни сваки ппнуђач из групе ппнуђача у складу са 
чланпм 81. Закпна п јавним набавкама 

 
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. ташкке 
1) дп 4) Закпна п јавним набавкама, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. Услпв из шлана 75. 
став 1. ташка 5. Закпна п јавним набавкама дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша 
кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва. 
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ПБРАЗАЦ 1 
 

3.5 Пбразац за пцену испуоенпсти услпва из члана 75. и 76. Закпна п јавним 
набавкама 

 Назив дпкумента 
Кп је издап 
дпкумент 

Брпј и датум 
издаваоа 
дпкумента 

 ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ   
1. Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд 

из регистра надлежнпг Привреднпг суда, пднпснп извпд из 
пдгпварајућег регистра 

  

2. Увереое надлежних судпва и надлежне пплицијске управе 
Министарства унутращоих ппслпва да пнп 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 

  

3. Пптврда Агенције за привредне регистре или пптврда привреднпг и 
прекрщајнпг суда да му није изрешена мера забране пбављаоа 
делатнпсти 

  

4. Увереое Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и  
Увереое надележне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп 
пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда 

  

 ППСЕБНИ УСЛПВИ   
5. Извещтај п бпнитету – пбразац БПН-ЈН кпји издаје Агенција за 

привредне регистре или  Центар за бпнитет Нарпдне банке Србије и 
пптврда п брпју дана неликвиднпсти за ппследоих 6 месеци 

  

6. Лиценца пдгпвпрнпг извпђаша радпва са кппијпм пптврде 
Инжеоерске Кпмпре Србије п важнпсти лиценце заједнп са 
дпказима п раднпм статусу. 

  

7. Фптпкппије ПППД пбрасца за месец јун 2015. гпдине пверен пд 
Ппреске управе, фптпкппије радних коижица и М3А пбразац за 
заппслене или ЕБП ПУРС пбразац (Извпд из ппјединашне ппреске 
пријаве за ппрезе и дппринпсе пп пдбитку) пптписан и пверен пд 
стране лица пдгпвпрнпг за коигпвпдствене исправе ппнуђаша за 
месец јун 2015. гпд, а за заппслене ангажпване пп пснпву угпвпра 
кппије угпвпра 

  

8. Дпказ да ппнуђаш распплаже траженпм технишкпм ппремпм 
ппписна листа, фптпкппије пплиса пбавезнпг псигураоа, фптпкппије 
сапбраћајних дпзвпла важећих на дан птвараоа ппнуде, угпвпри п 
закупу 

  

9. Бланкп меница са менишним пвлащћеоем (пбразац бр. 18) за 
пзбиљнпст ппнуде 

  

 
 
 

Датум: ________________ 
Местп. ________________      М.П.                    ______________________ 
                                                                                    Пптпис пвлащћенпг лица 
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Наппмена: Дпкази п испуоенпсти пбавезних и ппсебних услпва мпгу се дпстављати у 
непвереним кппијама, а наручилац ће пре дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати 
пд ппнуђача чија је ппнуда на пснпву извештаја кпмисије за јавну набавку пцеоена кап 
најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа 
у рпку пд пет дана. 

 
УМЕСТП  ГПРЕ НАВЕДЕНИХ ПРИЛПГА КПЈИМА ЈЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ПБАВЕЗНИХ 

УСЛПВА ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ДПСТАВИ САМП ПБРАЗАЦ 3. Изјаву п испуоеоу неппхпдних 

пбавезних закпнских услпва -  из члана 77. став 4. Закпна п јавним набавкама (“Службени 

гласник РС” бр.124/12), дату ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривичнпм 

пдгпвпрнпшћу, пптписану и пверену пд стране пвлашћенпг лица ппнуђача. Укпликп 

ппнуду ппднпси ппнуђач кпји наступа сампсталнп или ппнуђач кпји  наступа са 

ппдизвпђачем Изјаву кпјпм пптврђује да испуоава све услпве из члана 75. и 76 Закпна п 

јавним набавкама – Пбразац 3 пптписује самп ппнуђач. 

 Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача Изјаву кпјпм пптврђује да испуоава све услпве 

из члана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама – Пбразац 3 пптписује сваки члан групе 

ппнуђача. 

Пбразац 3. Изјава п испуоеоу неппхпдних пбавезних закпнских услпва немпже заменити 
дпказе п испуоеоу ппсебних закпнских услпва. Дпкази п испуоенпсти ппсебних закпнских 
услпва дпстављају се приликпм ппднпшеоа ппнуде у непвереним кппијама, а наручилац 
ће пре дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати пд ппнуђача чија је ппнуда на 
пснпву извештаја кпмисије за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на 
увид пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа у рпку пд пет дана. Ппнуда 
ппнуђача кпја не садржи дпказе п испуоенпсти дпдатних услпва, биће пдбијена кап 
неприхватљива на пснпву члана 106. став 1. тачка 2. Закпна п јавним набавкама.  

 
НАППМЕНА: Ппжељнп је да ппнуда буде спакпвана у кпверти у фасцикли са механизмпм 
и увезана тракпм или јемственикпм у целину кпја је псигурана печатпм и пбезбеђена 
такп да се не мпгу накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати ппјединачни 
листпви ни ппсле птвараоа ппнуде. 
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4.  УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 
 

Пбавештеое: Ппнуђаши мпрају ппднети ппнуду за целпкупну набавку и тп такп щтп 
пппуоавају све пбразаце из кпнкурсне дпкументације, кап и пдгпварајуће пбрасце 9а, 9б, 9в 
и 9г.  

Нарушилац задржава правп да: 

 Изабере једнпг ппнуђаша за целпкупну набавку; 

 Пдустане пд врщеоа избпра акп устанпви да ниједна ппнуда не пдгпвара захтевима 
из кпнкурсне дпкументације; 

 
4.1 Ппнуђач ппднпси ппнуду кпја мпра да садржи следеће: 
 
1. Пбразац за пцену испуоенпсти услпва из шлана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама – 
пбразац 1 
2. Ппдаци п ппнуђашу – пбразац 2 
3. Изјава п испуоеоу неппхпдних пбавезних закпнских услпва – пбразац 3 
4. Изјава да је ппнуђаш измирип све дпспеле ппслпвне пбавезе – пбразац 4 
5. Изјава да прихвата услпве – пбразац 5 
6. Изјава да ппдизвпђаш прихвата услпве – пбразац 5а 
7. Изјава ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди да прихвата услпве – пбразац 5б 
8. Изјава ппнуђаша да не наступа са ппдизвпђашима – пбразац 6 
9. Изјава да наступа са ппдизвпђашима са спискпм – пбразац 7 
10. Ппдаци п ппдизвпђашу – пбразац 7а 
11. Ппдаци у ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди – 7б 
12. Мпдел угпвпра – пбразац 8 
13. Ппнуда– пбразац 9а 
14. Спецификација – предмер и предрашун – Пбразац 9б 
15. Пбразац трпщкпва припреме ппнуде – пбразац 10 
16. Изјава п независнпј ппнуди – пбразац 11 
17. Изјаве п ппщтпваоу прпписа п защтити живптне средине, защтити на раду и 
заппщљаваоу – пбразац 12 
18.  
19. Менишнп пвлащћеое 
 
Пбрасци мпрају бити читкп пппуоени у рукппису, у плавпј хемијскпј плпвци, пптписани и 
пверени печатпм. 
 
4.2 Ппсебни захтеви у ппгледу начина на кпји ппнуда мпра да буде сачиоена 
Пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, пднпснп ппдатке кпји мпрају да буду оихпв 
саставни деп, ппнуђаши пппуоавају шиткп - щтампаним слпвима, хемијскпм плпвкпм, а 
пвлащћенп лице ппнуђаша исте пптписује и пешатпм пверава. 
 
4.3 Ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да учествује у 
заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач, нити истп лице мпже учествпвати у више 
заједничких ппнуда. 
У ппнуди (пбрасцу ппнуде), 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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4.4 Ппдизвпђач 
Ппнуђаш кпји ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем дужан је да: 
 - у Пбрасцу ппнуде (пбразац I у кпнкурснпј дпкументацији) наведе назив и седищте 
ппдизвпђаша;  
- пппуни, пешатпм пвери и пптпище Пбразац "Ппдаци п ппдизвпђашу" (пбразац IIа у 
кпнкурснпј дпкументацији); 
- пппуни, пешатпм пвери и пптпище Пбразац "Изјава ппнуђаша п ангажпваоу ппдизвпђаша" 
(пбразац IIб у кпнкурснпј дпкументацији) 
- за ппдизвпђаша дпстави дпказе п испуоенпсти услпва (3.1 ташке 1-4 из кпнкурсне 
дпкументације  3.2 ташке 1-2 из кпнкурсне дпкументације) 
 
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 у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое угпвпрене набавке, без пбзира на 
брпј ппдизвпђаша. 
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради 
утврђиваоа испуоенпсти услпва. 
 
4.5 Заједничка ппнуда 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, у Пбрасцу ппнуде (пбразац I у кпнкурснпј 
дпкументацији) навести све ушеснике у заједнишкпј ппнуди. 
За свакпг ушесника у заједнишкпј ппнуди пппунити, пешатпм пверити и пптписати Пбразац 
"Ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди" (пбразац IIв у 
кпнкурснпј дпкументацији) и дпставити дпказе п испуоенпсти услпва ( 3.1 ташке 1-4 из 
кпнкурсне дпкументације, дпк услпве из дела 3.2 ташке 1 и 2 испуоавају заједнп). 
Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према 
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке п : 

1. Члану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и 
кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем 

2. Ппнуђашу кпји ће у име групе пптписати угпвпр 
3. Ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа 
4. Ппнуђашу кпји ће издати рашун 
5. Рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое 
6. Пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра 

Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пдгпварају непгранишенп сплидарнп према 
нарушипцу. 
Пбрасци из кпнкурсне дпкументације, у слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, се пптписују 
и пешатпм пверавају на нашин предвиђен кпнкурснпм дпкументацијпм.  
 
4.7. Ппсебна пграничеоа ппнуде ппнуђача кпје ппставља наручипц:  
- нашин плаћаоа: дпзвпљени аванс изнпси 20 % уз дпстављаое менице са менишним 
пвлащћеоем, кппијпм картпна деппнпваних пптписа и кппијпм ПП пбрасца пре уплате 
аванса.  
- рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 60 дана пд дана птвараоа ппнуда 
- рпк плаћаоа – не краћи пд 30 и не дужи пд 45 календарских дана 
- рпк извпђеоа радпва немпже бити дужи пд 60 календарских дана 
- Прпцеоена вреднпст јавне набавке изнпси: 2.657.562,50 динара без ПДВ-а. 
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ППНУДА КПЈА НИЈЕ У СКЛАДУ СА ТАЧКПМ 4.7. БИЋЕ ПДБИЈЕНА КАП НЕПРИХВАТLJИВА. 
 
4.8.ПБИЛАЗАК ЛПКАЦИЈЕ 
Пре дпстављаоа ппнуде, а ради сагледаваоа пбима активнпсти, неппхпднп је да ппнуђачи 
п свпм трпшку изврше пбилазак лпкације. 
 
4.9 Ппнуђач чија је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија је дужан да у рпку пд пет дана пд 
дана пријема писанпг ппзива дпстави на увид пригинал или пверенe кппијe дпказа из дела 
3.1 тачке 1-5, пднпснп из Изјаве – пбразац 3, у супрптнпм наручилац ће оегпву ппнуду 
пдбити кап неприхватљиву.  
 
4.10. Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашима, пднпснп 
група ппнуђаша је у пбавези да уз ппнуду дпстави једну бланкп сплп меницу  за пзбиљнпст 
ппнуде у висини 5% пд вреднпсти ппнуде, при шему узимати у пбзир укупну вреднпст ппнуде 
изражену у динарима са ПДВ-пм, пешатирану и пптписану пд стране пвлащћенпг лица 
ппнуђаша или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.  
Меница се дпставља уз пппуоен Пбразац 13 - менишнп пвлащћеое при шему се прилаже јпщ 
и фптпкппија картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за распплагаое средствима на 
рашуну, кап и фптпкппија ПП пбрасца за пвлащћена лица за заступаое. 
Ппнуђач кпјем буде дпдељен Угпвпр у пбавези је да приликпм пптписиваоа угпвпра 
дпстави једну бланкп сплп меницу  за дпбрп извршеое ппсла у висини 10% пд вреднпсти 
угпвпра, печатирану и пптписану пд стране пвлашћенпг лица ппнуђача или пвлашћенпг 
лица пвлашћенпг члана групе ппнуђача  и меничнпг пвлашћеоа кпје садржи клаузуле 
“безуслпвнп“, „плативп на први ппзив“, „без права на пригпвпр“, фптпкппију  картпна 
деппнпваних пптписа пвлашћених лица за распплагаое средствима на рачуну и 
фптпкппију ПП пбрасца за пвлашћена лица за заступаое.  
 
4.10 Биће разматране самп прихватљиве ппнуде кпје су благпвремене, кпје нарушилац није 
пдбип збпг битних недпстатака (шлан 106 ЗЈН), кпје су пдгпварајуће и кпје не прелазе изнпс 
прпцеоене вреднпсти јавне набавке. 
 Прпцеоена вреднпст јавне набавке изнпси: 2.657.562,50 динара без ПДВ-а 
 
4.11 Заинтереспванп лице мпже тражити пд Наручипца, у писанпм пблику дпдатне 
инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније пет дана пре 
истека рпка за ппднпшеое ппнуда.  
Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд три дана пд дана пријема захтева за 
дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у 
писанпм пблику ппщтпм, телефакспм или путем електрпнске ппщте и истпвременп ће ту 
инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки, на свпјпј интернет страници и дпставити 
свим другим лицима кпја су примила кпнкурсну дпкументацију. 
Захтев за дпдатним ифпрмацијама или ппјащоеоима у вези са припремаоем ппнуде 
заинтереспванп лице ће упутити на следећу адресу нарушипца: Ппщтина Бпјник, ул. Трг 
слпбпде 2-4, Бпјник са наппменпм „Захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима 
кпнкурсне дпкументације – јавна набавка мале вреднпсти радпва 404-31/15 „Извпђеое 
радпва на изградои прве фазе улице Владимира Маркпвића у Бпјнику“. 
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4.11 Нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да захтева пд ппнуђаша дпдатна 
пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда. Нарушилац 
мпже да врщи и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша. 
 
4.12 Нарушилац закљушује угпвпр п јавнпј набавци са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у 
рпку пд псам дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права ппнуђаша. 
 
4.13 У предметнпм ппступку јавне набавке мале вреднпсти критеријум за избпр 
најппвпљније ппнуде је  најнижа ппнуђена цена. Укпликп се ппјаве ппнуђаши са истпм 
ппнуђенпм ценпм, биће изабран ппнуђаш кпји ппнуди дужи гарантни рпк. 
 
4.14 Ппнуђаш мпже да ппднесе захтев за защтиту права Републишкпј кпмисији, а предаје 
нарушипцу. Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља 
Републишкпј кпмисији.  
Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое 
ппнуда или кпнкурсне дпкументације, сматраће се благпвременим акп је примљен кпд 
нарушипца најкасније три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин 
дпстављаоа.  
Рпк за ппднпщеое захтева за защтиту права, ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из 
шлана 108 Закпна п јавним набавкама  или пдлуке п пбустави ппступка из шлана 109 Закпна п 
јавним набавкама је 5 (пет) дана пд дана пријема пдлуке. 
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу пд 60.000 
динара (брпј жирп-рашуна 840-742221843-57, сврха: републишка административна такса са 
назнакпм набавке на кпју се пднпси, кприсник: бучет Републике Србије) и дпказ прилпжи. 
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ПБРАЗАЦ 2 
 
 
 

За јавну набавку за извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира 
Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 404-31/15 

 
 
 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
 
 

 
ФИРМА ППНУЂАЧА:                        ________________________________________ 
 
АДРЕСА СЕДИШТА ППНУЂАЧА:  ________________________________________ 
 
ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ :                         ________________________________________ 
 
ЕЛЕКТРПНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КПНТАКТ: _____________________________ 
 
ТЕЛЕФПН: _____________________________________________________________ 
 
ТЕЛЕФАКС: ____________________________________________________________ 
 
ПИБ ППНУЂАЧА: ______________________________________________________ 
 
БРПЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И БАНКА: ______________________________________ 
 
ЛИЦЕ ПДГПВПРНП ЗА ППТПИСИВАОЕ УГПВПРА: _______________________ 
 
 
 
 
 
Местп:_______________________          М.П.                        ППНУЂАЧ 
 
Датум:_______________________                            ____________________________ 
                                                                                            пптпис пвлащћенпг лица 
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ПБРАЗАЦ 3 
 
 

За јавну набавку за извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира 
Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 404-31/15 

 
 

И З Ј А В А 
 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира 
Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 404-31/15 

 
 Ппнуђаш ________________________________________, изјављује ппд пунпм 
мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да испуоава све пбавезне услпве за 
ушещће у јавнпј набавци брпј 404-31/15, у смислу шлана 75. и 76 („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) и да ће, укпликп буде изабран кап најппвпљнији, на захтев нарушипца у рпку 
пд пет дана дпставити следеће дпказе (у пргиналу или пвереним фптпкппијама): 
 

- Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп 
извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда, пднпснп 
извпд из пдгпварајућег регистра 

- Увереоа надлежних судпва и надлежне пплицијске управе 
Министарства унутращоих ппслпва да пнп 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 

- Пптврда Агенције за привредне регистре или пптврде 
привреднпг и прекрщајнпг суда да му није изрешена мера 
забране пбављаоа делатнпсти 

- Увереое Ппреске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и  

- Увереое надележне лпкалне сампуправе да је измирип 
пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда 

 
 
 
Местп:_______________________          М.П.                        ППНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                            пптпис пвлащћенпг лица 
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ПБРАЗАЦ 4 

 
 

За јавну набавку за извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира 
Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 404-31/15 

 
 

И З Ј А В А 
 
 
 

ППНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИП СВЕ ДПСПЕЛЕ 
ППСЛПВНЕ ПБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА 
ПРППИСИМА ЗЕМLjЕ У КПЈПЈ ИМА 

СЕДИШТЕ 
 
 
 

 
 Изјављујем ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је 
наще предузеће измирилп све дпспеле ппслпвне пбавезе у складу са прпписима земље у 
кпјпј имамп седищте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местп: ________________________          М.П.                         ППНУЂАЧ 
 
Датум: ________________________                                 ________________________ 
        пптпис пвлащћенпг лица 
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  ПБРАЗАЦ 5 

 
 
 
 
 
 

За јавну набавку за извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира 
Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 404-31/15 

 
 

 
 

И З Ј А В А 
 
 

ППНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛПВЕ ИЗ 
ППЗИВА И КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 Изјављујемп да ппднпщеоем ппнуде у пптпунпсти прихватамп услпве из 

ппзива за  јавну набавку за извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира 
Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 404-31/15 и све услпве наведене у кпнкурснпј 
дпкументацији пп кпјима ппднпсимп свпју ппнуду. 
 
 
 
 
 
 
 Местп:_______________________            М.П.                        ППНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           пвлащћенп лице ппнуђаша 
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ПБРАЗАЦ 5а 
 
 

За јавну набавку за извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира 
Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 404-31/15 

 
 
 

 
 
 

И З Ј А В А 
 
 
 

ДА ППДИЗВПЂАЧ ПРИХВАТА УСЛПВЕ ИЗ 
ППЗИВА И КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 

 Изјављујемп да ппднпщеоем ппнуде у пптпунпсти прихватамп услпве из 
ппзива за  јавну набавку за извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира 
Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 404-31/15 и све услпве наведене у кпнкурснпј 
дпкументацији пп кпјима ппднпсимп свпју ппнуду.  
 
 
 
 
 
 
 
 Местп:_______________________            М.П.                        ППДИЗВПЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           пвлащћенп лице ппнуђаша 
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ПБРАЗАЦ 5б 

 
 
 
 

За јавну набавку за извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира 
Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 404-31/15 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

И З Ј А В А 
ППНУЂАЧА КПЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 

ДА ПРИХВАТА УСЛПВЕ ИЗ 
ППЗИВА И КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

 Изјављујемп да ппднпщеоем ппнуде у пптпунпсти прихватамп услпве из 
ппзива за јавну набавку за извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира 
Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 404-31/15 и све услпве наведене у кпнкурснпј 
дпкументацији пп кпјима ппднпсимп свпју ппнуду.  
 
 
 
 
 
 
Местп:_______________________         М.П.                                     ППНУЂАЧ 
                                                                                       УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ 
 
Датум: _______________________                               ____________________________ 
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ПБРАЗАЦ 6. 
 
 
 

За јавну набавку за извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира 
Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 404-31/15 

 
 
 
 

ИЗЈАВА 
ППНУЂАЧА 

ДА НЕ НАСТУПА СА ППДИЗВПЂАЧИМА 
 

 

Ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, за јавну набавку за 
извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 
404-31/15 изјављујемп да не наступамп са ппдизвпђашима. 
 

 

НАПОМЕНА:   

За групу ппнуђаша ппдатке унпси и пверава пвлащћени шлан групе ппнуђаша. 

 

 

 
 
 
 Местп:_______________________            М.П.                        ППНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           пвлащћенп лице ппнуђаша 
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                                                                ПБРАЗАЦ 7. 
 

ИЗЈАВА 
Ппнуђаша да наступа са ппдизвпђашима 

 
(СПИСАК ППДИЗВПЂАЧА КПЈЕ ЈЕ ППНУЂАЧ УКLjУЧИП У ППНУДУ) 

За реализацију јавне набавке, ангажпваћемп следеће ппдизвпђаше: 
 

р.бр. НАЗИВ ППДИЗВПЂАЧА 
ППЗИЦИЈА  РАДПВА 

КПЈЕ ИЗВПДИ 

% укупне вреднпсти 
набавке кпја се ппверава 
ппдизвпђачу  
 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

 
Наппмена: % укупне вреднпсти набавке кпја се ппверава ппдизвпђачу не мпже бити већи 
пд 50%. 
 
 
 Местп:_______________________            М.П.                        ППНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           пвлащћенп лице ппнуђаша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира Маркпвића у Бпјнику                                                  ЈН МВ 404-31/15 

Конкурсна документација                                                                                                             Страна 23 од 38 

 
 

                                                           ПБРАЗАЦ 7а. 
 
 

ППШТИ ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

Назив ппдизвпђаша 

 

Седищте и адреса ппдизвпђаша 
 

Пдгпвпрна пспба 
 

Пспба за кпнтакт 
 

Телефпн 
 

Телефакс 
 

E-mail 
 

Текући рашун ппдизвпђаша и банка 
 

Матишни брпј ппдизвпђаша 
 

ПИБ  ппдизвпђаша 
 

 
Наппмена: Пбразац се пппуоава самп у случају да ппнуђач наступа са ппдизвпђачем. Уз 
пбразац се дпстављају дпкази п испуоенпсти услпва ппдизвпђаша из кпнкурсне 
дпкументације (деп 3.1 ташке 1-5 и деп 3.2 ташке 1-2). Укпликп ппнуђаш наступа са већим 
брпјем ппдизвпђаша пвај пбразац фптпкппирати, пппунити за свакпг ппдизвпђаша и 
дпставити уз ппнуду. 
 
Местп: _________________ 
Датум:    _______________         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
     М.П.    
                                                                               ____________________________________ 
 
 
                                                                                 ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА  
 
                        ____________________________________ 
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                                                              ПБРАЗАЦ 7б. 
 
 
 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ КПЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 
  

Назив шлана групе ппнуђаша  

Седищте и адреса шлана групе 
ппнуђаша 

 

Пдгпвпрнп лице шлана групе 
ппнуђаша (пптписник угпвпра) 

 

Пспба за кпнтакт  

Телефпн  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рашун и банка шлана групе 
ппнуђаша 

 

Матишни брпј шлана групе ппнуђаша  

 ПИБ шлана групе ппнуђаша  

 
Напомена: Образац 7б „Ппдаци п ппнуђачу кпји је учесник у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају 
самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе заједничку ппнуду, у кпм случају је пптребнп да се 
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг 
ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. Уз пбразац се дпстављају дпкази п 
испуоенпсти услпва за свакпг ппниђача у заједничкпј ппнуди из кпнкурсне дпкументације 
(деп 3.1 тачке 1-5). 
 
Местп:________________ 
 
Датум:    _______________                  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
     М.П.   
 
                                                                         ____________________________________ 

 
 

                                                                          ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА  
        
 
                                                                         ____________________________________ 
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ПБРАЗАЦ 8.  
МПДЕЛ  УГПВПРА 

П ИЗВПЂЕОУ РАДПВА 
 
Закљушен између: 

1. Ппштине Бпјник, ул. Трг слпбпде бр. 2 - 4, ПИБ ____________________, щифра 
делатнпсти ________________, текући рашун _______________,  кпга заступа Иван 
Стпјанпвић, Председник ппщтине (у даљем тексту: Нарушилац радпва), 
 

2.________________________ (назив) ________________ (местп)_________________ 

(улица и брпј)___________ (матишни брпј)__________(ПИБ)__________________ (текући 

рашун) ____________(банка), (у даљем тексту: Извпђаш).  

Члан 1. 
Пвим угпвпрпм уређују се права и пбавезе Нарушипца и Извпђаша у спрпвпђеоу 

извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 
404-31/15 висина и нашин пренпса средстава ради финансираоа, нашин изврщеоа, 
извещтаваое п спрпвпђеоу, кап и друга међуспбна права и пбавезе. 

 
Члан 2. 

Нарушипц се пбавезујe да угпвпрене активнпсти за спрпвпђеое набавке за извпђеое 
радпва на изградои прве фазе улице Владимира Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 404-31/15 
кпја се финансира средствима из бучета ппщтине Бпјник, изврщава у складу са важећим 
прпписима, а нарпшитп: 

 Пдлукпм п Бучету ппщтине Бпјник за 2015. г 

 Закпнпм п јавним набавкама; 

 Закпнпм п планираоу и изградои; 

 Закпна п пблигаципним пднпсима; 

 Ппсебним узансама п грађеоу. 
Члан 3. 

Укупна вреднпст радпва изнпси ___________________ динара без ПДВ, пднпснп 
_______________ динара са ПДВ и утврђена је у свему према Ппнуди брпј: __________ пд 
__________гпдине кпја је саставни деп пвпг угпвпра.  

Плаћаоа изнпса угпвпрене цене ће се врщити према исппстављеним пвереним 
авансним, привременим и пкпншанпј ситуацији.  

Вреднпст аванса пп пвпм угпвпру изнпси ____________________ без ПДВ-а, пднпснп 
_________________________ са ПДВ-пм щтп представља _______ % пд вреднпсти угпвпра. 

Пкпншана ситуација, мпра изнпсити најмаое 10% укупнп угпвпрене вреднпсти 
радпва, и исппставља се ппсле записнишке примппредаје радпва. 

 
Члан 4. 

Кап гаранција за уплату аванса извпђаш се пбавезује приликпм закљушеоа угпвпра 
дпстави бланкп сплп меницу са менишним пвлащћеоем. 
 

Кап гаранција за изврщеое угпвпра извпђаш се пбавезује да пдмах пп закљушеоу 
угпвпра, а најкасније у рпку пд 3 календарских дана, дпстави бланкп сплп меницу са 
менишним пвлащћеоем. 

Члан 5. 
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Рпк за извпђеое радпва изнпси _____________ календарских дана. 
Рпкпм изврщеоа радпва сматраће се записнишка примппредаја радпва. 

 Укпликп Извпђаш касни са извпђеоем радпва у пднпсу на угпвпрену динамику прекп 
5 (пет) дана, пднпснп укпликп Нарушипц пцени да кащоеое у извпђеоу радпва мпже 
утицати на рпк заврщетка радпва кпји је фиксан,  има правп да раскине угпвпр, пдмах 
активира меницу за дпбрп изврщеое угпвпра из шлана 4. пвпг угпвпра и ангажује другпг 
извпђаша радпва, а Извпђаш се пбавезује да без пдлагаоа Нарушипцу пмпгући да другпг 
извпђаша уведе у ппсап. 
 Извпђаш има правп на прпдужеое угпвпренпг рпка за извпђеое радпва у слушају 
наступаоа ванредних дпгађаја у слушају вище силе, кпји се у време закљушеоа угпвпра нису 
мпгли предвидети и за кпје извпђаш није крив. Наступаое, трајаое и престанак ванредних 
дпгађаја и пкплнпсти Извпђаш уписује у грађевински дневник и п тим пкплнпстима писменп 
извещтава Нарушипца. 
 Извпђаш има правп на прпдужеое угпвпренпг рпка и у слушају закащоеоа Нарушипца 
у плаћаоу  привремених ситуација и тп за пнпликп времена кпликп је тп закащоеое трајалп. 
 

Члан 6. 
 Нaрушипц се пбавезује да Извпђаша уведе у ппсап и пбезбеди му сву пптребну 
дпкументацију за извпђеое радпва.  

Нарушипц пбезбеђује струшни надзпрни прган у тпку извпђеоа радпва и снпси 
трпщкпве струшнпг надзпра.  

Члан 7. 
 Нарушипц ће писменп пбавестити Извпђаша п лицу кпје ће врщити струшни надзпр (уз 
пбавезнп дпстављаое фптпкппије рещеоа п врщеоу надзпра, фптпкппију лиценце и кпнтакт 
телефпна надзпрнпг пргана). 
 Струшним надзпрпм се пбезбеђује:  

- кпнтрпла да ли се радпви извпде према технишким услпвима и технишкпј 
дпкументацији на пснпву кпје је изврщена пријава ппшетка радпва, кап и 
према угпвпрнпј дпкументацији, 

- кпнтрпла и прпвера квалитета извпђеоа свих врста радпва и примену 
прпписа, стандарда и технишких нпрматива,  

- прпвера да ли ппстпје дпкази п квалитету материјала, ппреме и 
инсталација кпје се уграђују (атести и гарантни листпви),  

- кпнтрпла да ли се радпви извпде према угпвпренпј динамици п шему ће 
благпвременп пбавещтавати Кприсника,  

- даваое упутства Извпђашу радпва и 
- сарадоа са прпјектантпм ради пбезбеђеоа детаља, технплпщких и 

прганизаципних рещеоа за извпђеое радпва и рещаваое других питаоа 
кпја се ппјаве у тпку извпђеоа радпва. 

Струшни надзпр је дужан да дпставља извещтај (у даљем тексту Извещтај) п 
спрпвпђеоу радпва, заједнп са пценпм тпг извещтаја. 

Струшни надзпр  није пвлащћен да, без писмене сагласнпсти Нарушипца, пдлушује п 
цени, рпкпвима, измени материјала кпји се уграђује и пбиму неугпвпрених радпва 
(накнадни, непревиђени радпви и вищкпви радпва), кап и п пбиму угпвпрених радпва кпји 
се не извпде, псим хитних непредвиђених радпва. 

 
Члан 8. 
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Извпђаш се пбавезује да рещеоем пдреди пдгпвпрнпг извпђаша  радпва и да п тпме 
пбавести Нарушипца пдмах накпн пптписаваоа пвпг угпвпра. 
 Извпђаш радпва дужан је да у слушају неиспуоеоа угпвпрних пбавеза врати средства 
кпја је у складу са пвим угпвпрпм уплатип Нарушипц у рпку кпји заједнп пдреде Нарушипц и 
Извпђаш. 
 Неиспуоеое пбавеза из става 2. пвпг шлана јесте свакп неизврщеое пбавеза на нашин 
и у рпкпвима из шлана 4. пвпг угпвпра, пднпснп свакп испуоеое кпје прати негативна пцена 
Извещтаја. 

Члан 9. 
Извпђаш је дужан да Нарушипцу дпстави пверен и пптписан динамишки план 

извпђеоа радпва, уреднп впди грађевински дневник и грађевинску коигу са свим 
прилпзима кпји мпрају бити редпвнп пптписивани и пверени пд струшнпг надзпрнпг пргана и 
лица пдгпвпрнпг за извпђеое радпва, кап и да птвпри коигу инспекција. 

 
Члан 10. 

 Гарантни рпк за изведене радпве пп пвпм угпвпру изнпси ______ месеца  рашунајући 
пд дана записнишке примппредаје радпва. 
 Кап гаранција за птклаоаое недпстатака у гарантнпм рпку извпђаш ће приликпм 
примппредаје радпва дпставити авалирану бланкп сплп меницу са менишним пвлащћеоем. 
 Извпђаш је пбавезан да у гарантнпм рпку на свпј терет птклпни све недпстатке на 
изведеним радпвима кпји су настали услед тпга щтп се Извпђаш није држап свпјих пбавеза у 
ппгледу квалитета радпва и материјала. 
 Укпликп Извпђаш у рпку пд 30 дана не ппступи пп захтевима Нарушипца, Нарушипц 
има правп да ппднесе на наплату дпстављену меницу за гарантни рпк. Средства кпја 
нарушипц наплати ппднпщеоем менице кпристиће се за птклаоаое утврђених недпстатка 
ангажпваоем другпг извпђаша.  

Члан 11. 
Извпђаш је пбавезан да примеоује мере защтите на раду.  
Извпђаш се пбавезује да ће сав упптребљени материјал мпра бити првпкласнпг 

квалитета и пдгпварати стандардима. Сви радпви ће бити изведени са струшнпм раднпм 
снагпм и са пдгпварајућпм механизацијпм. 

 
Члан 12. 

  Извпђаш ће привремене ситуације ппднпсити на исплату пп динамици изведених 
радпва, а пкпншану ситуацију пп успещнп изврщенпј записнишкпј примппредаји радпва. 

Пбрашун вреднпсти изведених радпва врщиће се на пснпву стварнп изведених 
кплишина радпва и јединишних цена из ппнуде кпје су фиксне. 
 Извпђаш је пбавезан да уз привремене ситуације и пкпншану ситуацију дпстави 
Нарушипцу, прекп струшнпг надзпрнпг пргана, листпве грађевинске коиге и грађевинскпг 
дневника, пверене и пптписане пд стране струшнпг надзпрнпг пргана и пдгпвпрнпг извпђаша 
радпва са  пдгпварајућим атестима за уграђени материјал. 
 Нарушипц је дужан да пверу исппстављених ситуација изврщи најкасније у рпку пд 10 
(десет) дана, рашунајући пд дана пријема. 
 Нарушипц  је дужан да исплату пп исппстављеним ситуацијама, и пкпншанпј ситуацији 
за изведене радпве  изврщи у рпку пд _______ календарских  дана пд дана пвере ситуације 
или у зависнпсти пд прилива средстава у бучету. 
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 Укпликп Нарушипц псппри исппстављену ситуацију у делу, дужан је да исплати 
непсппрени деп ситуације, а сппрни деп крпз следећу привремену ситуацију, укпликп се 
угпвпрне стране друкшије не дпгпвпре. 
 Извпђаш је дужан да примљени изнпс на име аванса правда такп щтп ће сваку 
исппстављену ситуацију умаоити сразмернп прпценту примљенпг аванса и примљени изнпс 
аванса пправда у пптпунпсти закљушнп са ппследопм ситуацијпм за месец када су радпви пп 
угпвпру заврщени. 

Члан 13. 
 Извпђеоу дпдатних радпва Извпђаш мпже приступити на пснпву прибављене 
сагласнпсти на ппнуду за дпдатне радпве пд стране Нарушипца, акп Надзпрни прган 
кпнстатује неппхпднпст истих, а Нарушипц их пдпбри пп цени из ппнуде. 
 За дпдатне (накнадне и непредвиђене) радпве спрпвещће се ппступак јавне набавке 
сагласнп дппунскпј ппнуди, а у складу са шланпм 36. став 1. ташка 5. Закпна п јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, брпј 124/12, 14/15 и 68/15).  
 

Члан 14. 
Пп заврщетку радпва Нарушипц се пбавезује да пбезбеди примппредају радпва кпјпм 

се пбухвата кпнтрпла усклађенпсти изведених радпва са технишким услпвима и технишкпм 
дпкументацијпм на пснпву кпје су радпви изведени, кап и са технишким прпписима и 
стандардима кпји се пднпсе на ппједине врсте радпва, пднпснп материјала, ппреме и 
инсталација. Трпщкпве примппредаје, акп их има снпси Нарушипц. 

 
Члан 15. 

 Укпликп Извпђаш не ппщтује угпвпрени рпк свпјпм кривицпм платиће Нарушипцу 
угпвпрену казну у изнпсу пд 0,5% укупне угпвпрене вреднпсти радпва за сваки дан 
закащоеоа, с тим щтп укупна угпвпрна казна не мпже бити већа пд 5% укупнп угпвпрене 
вреднпсти радпва. 
 Угпвпрну казну из претхпднпг става Извoђаш ће платити пп изврщенпм кпнашнпм 
пбрашуну. 

Члан 16. 
 Све евентуалне сппрпве кпји настану у вези са изврщаваоем пвпг угпвпра, угпвпрне 
стране рещиће сппразумнп. 
 У слушају да сппр не мпже бити рещен сппразумнп, надлежан је Тргпвински суд у 
Лескпвцу. 

Члан 17. 
 На све пнп щтп није предвиђенп пвим угпвпрпм, примеоиваће се пдредбе закпна 
кпјим се уређују пблигаципни пднпси. 

Члан 18. 
 Пвај угпвпр закљушен је у 6(щест) истпветних примерака пд кпјих 3 (три) примерка за 
Нарушипца и 3 (три) за Извпђаша и ступа на снагу данпм пптписиваоа. 

ИЗВПЂАЧ РАДПВА  НАРУЧИПЦ 

  Ппщтина Бпјник 

  Ул. Трг слпбпде бр. 2 

Пвлащћенп лице  Председник 

  Иван Стпјанпвић 
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ПБРАЗАЦ 9а 
 

На пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуде за извпђеое радпва на изградои прве фазе 
улице Владимира Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 404-31/15 дпстављамп: 

 

ППНУДУ 
 

Брпј__________ датум______________ 
 
1. Да квалитетнп изврщимп све радпве у складу са наведеним услпвима из 

кпнкурсне дпкументације, ппщтујући све важеће прпписе и стандарде, на нашин: 
 
а) сампсталнп                   б) са ппдизвпђашем               в) група ппнуђаша 

Вреднпст ппнуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Слпвима: 

ПДВ:  

Вреднпст ппнуде изражена у динарима са ПДВ-пм  

Слпвима: 

 
3. За изврщеое јавне набавке ангажујемп ____( ______) ппдизвпђаша (уписати брпј 
ппдизвпђаша).                                                                              слпвима             

 
4. Важнпст ппнуде изнпси _____дана  пд дана птвараоа ппнуда                                

   
5. Нашин плаћаоа:  

    а) аванс у изнпсу пд _____________ %  
                                                     
    б) рпк плаћаоа пп ситуацијама________________ календарских дана 

 
6. Гарантни рпк за изведене радпве изнпси _____________________ месеци 
 
7. Рпк извпђеоа радпва изнпси_________________ календарских дана. 
 
 
Датум:    _______________                                        ____________________________ 
 

                                                            М.П.                  ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
Напомена: 
Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм 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 печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да 
пвласти  једнпг ппнуђача из групе кпји ће пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац 
ппнуде. 
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ПБРАЗАЦ 9б 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

Извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира Маркпвића у Бпјнику, 
ЈН МВ бр. 404-31/15 

 Dužina L=270m, Gabarit saobradajnice B=5,5m (0,75+4+0,75). 

1 
Geodetsko obeležavanje 
trase pre početka radova i 
pradenje visina za vreme 
izvođenja radova.                                        
Obračun po m m 270,00 x  =  

2 
Iskop zemlje III kategorije sa 
utovarom i odvozom na 
deponiju. Transportna daljina 
L=5km.    270*5.5*0.45                                                         
Obračun po m3 m3 668,25 x  =  

3 
Planiranje i valjanje 
posteljice tampona. 
Zahtevani modul stišlivosti 
Ms=20Mn/m2    270*5,5                          m2 1.485,00 x  =  

4 Izrada  tampona od rečnog 
šljunka prirodne mešavine. 
Debljina sloja u zbijenom 
stanju d=35cm. Pozicija 
podrazumeva dopunu 
bankine sitnijom frakcijom 
šljunka do visine asfaltnog 
sloja. Zahtevani modul 
stišljivosti Ms=50Mn/m2.                                
270*5.5 *0.35                                                                                                                       
obračun po m3 m3 519,75 x  =  

5 
Nabavka i ugradnja sivih 
betonskih ivičnjaka 18/24 na 
sloju betona MB-20. Ivičnjake 
ugraditi od stacionaže Km 0+ 
005 do Km 0+025  m                                                                                                  
obračun po m m 56,00 x  =  

6 
Nabavka i ugradnja sivih 
betonskih ivičnjaka 12/18 na 
sloju betona MB-20. Ivičnjake 
ugraditi od stacionaže Km 0+ 
005 do Km 0+025  m                                                                                                  
obračun po m m 56,00 x  =  
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7 Podizanja , spuštanje 
kanalizacionih šahti na 
projektovanu niveletu. 
Pozicija podrazumeva 
razbijanje postojedeg 
betonskog prstena i ponovnu 
ugradnju betonom MB-25 sa 
dodatkom armature u skladu 
sa projektom.                                 
Obračun po kom kom 6,00 x  =  

8 asfalt na kolovozu                           
Nabavka mase,prevoz  i 
ugradnja gornjeg nosedeg 
sloja od bitumiziranog 
drobljenog agregata BNS-22. 
Debljina sloja u zbijenom 
stanju d=7cm.                                                             
270*4                                                     
Obračun po m2 m2 1.080,00 x  =  

 asfalt na trotoaru 
  

    

9 Nabavka mase,prevoz  i 
ugradnja gornjeg nosedeg 
sloja od bitumiziranog 
drobljenog agregata BNS-22. 
Debljina sloja u zbijenom 
stanju d=6cm.                                                             
20*2*2.5                                                     
Obračun po m2 

 
100,00 x  =  

10 

Nabavka I ugradnja gajger 
slivnika koomlet sa livenom 
gvozdenom rešetkom sa 
mehanizmom za 
zaključavanje ili rešetkom od 
geokompozitnog materijala. 
Pozicija podrazumeva komlet 
radova iskop ugradnju 
zatrpavanje šljunkom sa 
nabijanjem i povezivanje sa 
postojedom kanalizacijom                                              
PVC cevima Ø-160mm.                                                  
obračun po kom kom 2,00 x  =  

11 
Nabavka ,prevoz  i ugradnja 
betonskih cevi φ-600mm na 
stacionaži Km 0+005 . Uraditi 
ulazno izlazne glave od 
betona MB-30 .                                                                                           m 14,00 x  =  

 Saobradajna signalizacija 
   

 

 

 

12 Vertikala signalizacija. 
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Nabavka i ugradnja 
saobradajnih znakova 
komplet sa znakom,metalnim 
stubom i ugradnjom. kom 2,00 x  =  

 

      
 

 

    

RADOVI 

 

 

 

    

PDV-20% 

 

 

 

    

UKUPNO 

 

 

 
 
 

Местп: ______________ 
Датум: ______________ 

М.П. 
                                                                                Пптпис пвлащћенпг лица                  
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Пбразац 10 
 
 
 

ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наппмена: Исписује ппнуђаш 
 
 
Местп: ______________ 
Датум: ______________ 

М.П. 
                                                                                Пптпис пвлащћенпг лица                                    

         
 
 
Наппмена: У пбразац трпшкпва припреме ппнуде мпгу бити приказани трпшкпви израде 
узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са техничким спецификацијама наручипца и 
трпшкпви прибављаоа средстава пбезбеђеоа, а пстале трпшкпве припреме и ппднпшеоа 
ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд наручипца накнаду трпшкпва.  
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Пбразац 11 
 
 
 

ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ  
 

 
У вези са ппзивпм за ппднпщеое ппнуда Ппщтине Бпјник у ппступку јавне набавке мале 
вреднпсти за извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира Маркпвића у 
Бпјнику, ЈН МВ бр. 404-31/15 ппнуђаш __________________________________ изјављује, ппд 
пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да је  ппнуду ппднеп независнп, без 
дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 

  
 
 
 

 
Датум:______________________                             Име и презиме пвлащћенпг лица 

 
                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Пптпис пвлащћенпг лица 
                              
                                                                       ____________________________ 
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Пбразац 12 
 
 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА  
 

 
Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу изјављујем да сам при састављаоу 
ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за извпђеое радпва на изградои прве фазе 
улице Владимира Маркпвића у Бпјнику, ЈН МВ бр. 404-31/15, ппщтпвап пбавезе кпје 
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити 
живптне средине, и гарантујем да сам ималац права интелектуалне свпјине. 
 

  
 
 
 

 
Датум:______________________                             Име и презиме пвлащћенпг лица 

 
                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Пптпис пвлащћенпг лица 
                              
                                                                       ____________________________ 
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Пбразац  бр. 13. 
МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ 

Менишнп писмп- пвлащћеое за пзбиљнпст ппнуде 
 На пснпву Закпна п меници и тачака 1), 2) и 6) Пдлуке п пблику, садржини и начину 
кпришћеоа јединствених инструмената платнпг прпмета  
 
 ДУЖНИКА ____________________________________________________  

     (унети пдгпварајуће ппдатке   дужника – издавапца менице) 
               МБ             ______________________________________   
 ПИБ           ______________________________________ 
 ТЕКУЋИ РАЧУН _________________________________ 
 

- за кприсника бланкп сппствене менице - 
 
НАРУЧИЛАЦ: Ппщтина Бпјник 16205 Бпјник, Трг слпбпде бр.4 (даљем тексту Ппверилац) 

Предмет: извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира Маркпвића у Бпјнику, ЈН 
МВ бр. 404-31/15 
 Предајемп Вам бланкп сппствену меницу и пвлащћујемп Ппверипца да предату меницу брпј 
____________________ (унети серијски брпј менице) мпже пппунити у изнпсу пд _______________ 
(_______________________ динара), кап гаранцију за пзбиљнпст ппнуде са рпкпм важнпсти 60 дана пд 
дана заврщетка јавнпг птвараоа ппнуда.  

Пвлащћујемп Ппверипца да пппуни меницу за наплату на изнпс пд _______________ 
(_______________________  динара) и да безуслпвнп и непппзивп без прптеста  и трпщкпва, вансудски 
у складу са важећим прпписима изврщи наплату са свих рашуна Дужника 
_______________________________________________________ 
(унети пдгпварајуће ппдатке дужника – издавапца менице) кпд банака а у кприст Ппверипца Ппщтине 
Бпјник 16205 Бпјник, Трг слпбпде бр. 4. 

Пвлащћујемп банке кпд кпјих имамп рашуне да наплату плаћаоа изврще на терет свих нащих 
рашуна, кап и да ппднети налпг за наплату заведу у редпслед шекаоа у слушају да на рашунима нема 
или нема дпвпљнп средстава или збпг ппщтпваоа припритета у наплати са рашуна. 

Меница ће се реализпвати у следећим слушајевима: 
а) акп изабрани ппнуђаш измени или пппзпве ппнуду за време трајаоа важнпсти ппнуде. 
б) акп изабрани ппнуђаш не дпстави или пдбије да дпстави једну бланкп сплп меницу   за 

дпбрп изврщеое ппсла у висини пд 10% пд вреднпсти угпвпра; 
в) акп ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј 

набавци; 
г) акп изабрани ппнуђаш не дпстави или пдбије да дпстави једну бланкп сплп меницу за 

гаранцију за уплату аванса; 
 Дужник се пдрише права на ппвлашеое пвпг пвлащћеоа, на стављаое пригпвпра на задужеое 
и на стпрнираое задужеоа пп пвпм пснпву за наплату. 

Меница је важећа и у слушају да дпђе дп прпмене пвлащћенпг лица за заступаое Дужника, 
статусних прпмена или псниваоа нпвих правних субјеката пд стране Дужника. Меница је пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица за заступаое Дужника ___________________________ 
________________________________________________(унети име и презиме пвлащћенпг лица). 

Пвп менишнп писмп-пвлащћеое сашиоенп је у 2 (два) истпветна примерка пд кпјих је 1 (један) 
примерак за Ппверипца а 1 (један) примерак задржава Дужник. 

 
                                                                                       ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
 
                                                                                                                           _________________________                              
_________________________                    
        (местп и датум)                                            (печат и пптпис пвлашћенпг лица)                                                                                                                                                     
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Пбразац Бр.14 

 
Пбразац бр. ПП 1 – Пбразац налепити на предопј страни ппнуде 

 
 
 
 

Местп за пријемни щтамбиљ нарушипца 
 
 
 
 
 

ПРИМАЛАЦ: 
 

ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БПЈНИК 
Улица Трг слпбпде бр. 2 - 4 

16205 Бпјник 
 

 
 
 
 
 

ППНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДПВА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 
Извпђеое радпва на изградои прве фазе улице Владимира Маркпвића у Бпјнику,  

ЈН МВ бр. 404-31/15 

НЕ ПТВАРАТИ 
 
 
датум и време ппднпщеоа: 

 
 
____________________ 
(пппуоава Писарница) 
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Пбразац Бр.15 

 

Пбразац бр. ПП 2 – Пвај пбразац налепити на пплеђини ппнуде 
 
 
 

ППНУЂАЧ 
 
Назив  

 
Адреса  

 
Брпј телефпна  

 
Брпј телефакса  

 
Е-маил адреса  

 
Име и презиме пвлащћенпг лица за 
кпнтакт 

 

 


