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На основу Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
отвореном поступку јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр.29/13) и на основу правилника о 
изменама и допунама правилника о обавезним елементима конкурсне документације 
у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник 
РС“ бр. 104/2013) конкурсна документација садржи:           
 
 
1. САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

 Упутство понуђачима како да сачине понуду..................................................... 3 

 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се 
доказује испуњеност услова понуђача................................................................ 9 

 Докази (прилози)................................................................................................... 15 

 Образац за оцену испуњености услова............................................................... 17 

 Подаци о понуђачу................................................................................................ 19 

 Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде. 20 

 Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима............................................. 21 

 Изјава о ангажовању подизвођача..................................................................... 22 

 Подаци о подизвођачу.......................................................................................... 23 

 Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди................................. 24 

 Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду...................................... 25 

 Изјава понуђача о одговорном извођачу............................................................ 26 

 Изјава о расположивости техничке опреме........................................................ 27 

 Модел уговора ...................................................................................................... 28 

 Образац понуде .................................................................................................... 35 

 Изјава o независној понуди ................................................................................. 36 

 Трошкови припреме понуде ................................................................................ 37 

 Техничка спецификација ...................................................................................... 38 

 Образац структуре цене ....................................................................................... 45 

 Овлашћење представника понуђача .................................................................. 46 
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 Образац број 17..................................................................................................... 49 
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2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

2.1.     ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена 

на српском језику. 
Поступак отварања понуда води се на српском језику. 

 
2.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И 
ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 

Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане 
конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним 
словима, потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу 
са конкурсном документацијом. 

Пожељно је да буде тако спакована и нумерисана да се поједини листови не 
могу накнадно уметати. 

На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац 
овери печатом и потпише и то: 
- уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
- уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, сваки образац 

мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
- уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и 

потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача. 
 
2.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
2.4.     ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду писаним обавештењем 
пре истека рока за подношење понуда. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се подноси у 
засебној затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком 
"Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за ЈАВНУ НАБАВКУ - Уређење 
(ревитализација) пољских путева на територији општине Бојник, ЈН бр. 404-7/14 (НЕ 
ОТВАРАТИ). 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и 
контакт особу. 

Измена или опозив понуде се доставља путем поште или лично сваког радног 
дана 07,00 -15,00 сати, на адресу наручиоца. 

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. 
Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се 

корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним 
ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након 
извршене измене понуде. 
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2.5. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 
2.6. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично 

поверити подизвођачу и да наведе његов назив. 
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери 

подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %) и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона,као и доказ за обавезан услов број 6 
(правилник о изменама и допунама правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл.гласник РС“ бр. 104/2013))  а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 
5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без 
обзира на број подизвођача. 
 
2.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке о: 

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

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) овог закона, као и обавезан услов број 6 (правилник о изменама и 
допунама правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ 
бр. 104/2013)) а додатне услове испуњавају заједно, док услове из члана 75. став 1. 
тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
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извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
2.8. НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Плаћање ће бити извршено у року од 45 дана од испостављања оверене 
ситуације.  Тражење аванса није дозвољено. 
2.9. ЦЕНА 

Цена мора бити изражена у динарима без пореза на додату вредност и иста је 
фиксна до извршења уговора. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално 
изражена цена има предност у случају несагласности. 

Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у 
реализацији предметне јавне набавке. 

У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу 
са одредбама члана 92. Закона о јавним набавкама. 

Процењена вредност за ову јавну набавку износи 3.398.296.50 динара без ПДВ-
а. Понуда у којој буде изражена цена већа од процењене вредности биће одбијена 
као неприхватљива. 
 
2.10. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да приликом 
потписивања уговора достави оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем 
као финансијско обезбеђење за добро извршење посла из уговора.  
 
2.12.      ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

Понуђач може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана 
пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране 
понуђача, понуђачу пошаље одговор у писаном облику и исти објави на Порталу јавних 
набавки. 

Тражење додатних информација или појашњења усменим путем није 
дозвољено. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
 
2.13.     РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ 

Рок важности понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских дана 
од дана отварања понуда. 
 
2.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА 

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења 
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача. 
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Понуђач је обавезан да у року од 2 (два) радна дана од дана пријема захтева за 
објашњења понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као 
неисправна. 
 
2.15. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као 
релевантне јединичне цене. 

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на 
следећи начин: 

- уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ 
изражен словима сматраће се тачним; 

- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће 
се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално; 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
2.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач који има 

већи  укупан приход за последње три пословне године (2011, 2012 и 2013) . 
Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима 

наведеним у овој конкурсној документацији. 
Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим 

критеријумима и условима из позива и конкурсне документације, сматраће се 
неодговарајућом, односно неприхватљивом и као таква биће одбијена 
 
2.17. РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

Рок завршетка радова је 15 календарских дана од дана увођења у посао, када 
морају бити завршени сви радови по уговору. 
 
2.18. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и 
неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним 
набавкама. 

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном 

документацијом. 
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
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набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године за радове. Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен 
конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим 
поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама. 

 
2.19. МОДЕЛ УГОВОРА 

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је 
дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са 
моделом уговора. 

Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да 
модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом 
уговора, а чланови групе понуђача дужни су да парафирају све стране модела уговора.. 

У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи 
из групе понуђача. 

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у 
понуди. 
 
2.20. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Понуђач је у обавези да достави попуњен Образац 14 - Техничка спецификација 
радова и Образац 15 - Структура цене, на којем ће се на јасан и недвосмислен начин 
видети структура предметних радова. 
 
2.21. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 20 
(двадесет) дана од дана отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3 
(три) дана од дана доношења одлуке. 

Ако се одлука доставља непосредно, електронском поштом или факсом, 
наручилац мора имати потврду пријема одлуке од стране понуђача, а уколико се 
одлука доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом. 

Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када 
је пријем одбијен. 
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У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да 
закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и 
никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен. 

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен најкасније 8 (осам) дана од 
дана истека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 
2.22. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права Републичкој комисији, а предаје 
наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен 
код наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања. Рок за подношење захтева за заштиту права, после доношења одлуке о 
додели уговора из члана 108 Закона о јавним набавкама  или одлуке о обустави поступка из 
члана 109 Закона о јавним набавкама је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
80.000 динара (број жиро-рачуна 840-742221843-57, сврха: републичка административна такса 
са назнаком набавке на коју се односи, корисник: буџет Републике Србије) и доказ приложи. 
2.23. ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 
сви услови за избор најповољније понуде дефинисани Законом о јавним набавкама и 
овом конкурсном документацијом. 

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац 
може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године. 
 
2.24. ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА 

Такође Вас обавештавамо да накнаду за коришћење патената, као и 
одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси 
понуђач. 

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. 
 

У случају да је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 
модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
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3. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО 
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОНУЂАЧА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
3.1. Документација којом се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", 
број 124/2012) 
 

1)  Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра  

2) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре 

      Доказ за правна лица као понуђаче:  
1) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана 
казна или казна затвора до 10 и 10 година затвора) и уверење Вишег суда (за 
кривична дела за која је предвиђена казна затвора преко 10 година) којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично 
дело преваре; не старији од два месеца пре отварања понуда 

2) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 
Вишег суда у Београду; не старији од два месеца пре отварања понуда 
С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је  
обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-
pravna-lica.html 

3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) 
Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан 
за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и 
према месту пребивалишта, не старије од два месеца пре отварања понуда. 

 
Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене 
евиденције. 

 
      Доказ за предузетнике као понуђаче:  
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према 
месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији 
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(«Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој 
територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта, не старије од два 

месеца пре отварања понуда. 
      Доказ за физичка лица као понуђаче: - уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог 
уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) 
Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за 
унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према 
месту пребивалишта, не старије од два месеца пре отварања понуда. 
3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера 

забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно 
слања позива за подношење понуда  
Доказ за правна лица као понуђаче:Потврда Агенције за привредне регистре или 
потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности (издата после дана слања позива за подношење понуда, 
односно објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) 
Доказ за предузетнике као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за 
привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности (издата 
после дана слања позива за достављање понуда, односно објављивања позива 
за подношење понуда на Порталу јавних набавки) 
Доказ за физичка лица као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није 
изречена мера забране обављања одређених послова (издата после дана слања 
позива за подношење понуда, односно објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки) 

4) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 
стране државе кад има седиште на њеној територији. 
Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда) 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда) 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда) 

      5)  Услов:  Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу за 
обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом. (У предметној јавној набавци оваква 
дозвола није потребна) 
            Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица као понуђаче: важећа 
дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, 
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ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
      6) Понуђач је у обавези да попуни изјаву о поштовању обавеза које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине, образац број 15 
конкурсне документације. (Правилник о изменама и допунама правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова, Сл.гласник РС 104/13 од 27.11.2013.) 
 Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица као понуђаче: потписан и 
оверен образац број 15 из конкурсне документације. 

-  
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 
3.2. Документација којом се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне 
набавке дефинисаних чланом 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 
124/2012) 
 
3.2.1. Финансијски капацитет 

Да пословни приход у претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013. 
год.) не сме бити мањи од 50.000.000,00 динара и да у последњих 6 месеци није био 
неликвидан. 
 

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 
самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група 
понуђача кумулативно. 
 

Доказ: Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН или КС који издаје Агенција за 
привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс 
стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013.), 
показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године, као и податке о 
броју дана неликвидности за последњих шест месеци који претходе месецу у коме је 
објављен јавни позив. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису исказани подаци за 2013. годину, 
доставити финансијски извештај за 2013. годину. 
 
 
3.2.2. Кадровско - технички капацитет 
Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом 
 
3.2.2.1. Кадровски капацитети 
 
3.2.2.1.1 Услов броја запослених 

Довољан кадровски капацитет: да има најмање 10 (десет) запослених радника 
на неодређено време или уговором ангажована лица, а од тога : 

 1 (један) одговорни извођач са личном лиценцом (лиценца 412, 415, 418 или 
812), који ће решењем бити именовани за одговорног извођача радова у 
предметној јавној набавци,  

Доказ: 
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- за одговорног извођача фотокопија радне књижице, одговарајући МА образац,  
- за доказивање осталих запослених радника ЕБП ПУРС образац за месец март 

2014. год. 
- за одговорног извођача копија личне лиценце са потврдама Инжењерске 

коморе Србије. 
- за уговором ангажована лица – закључене уговоре. 

 
3.2.3.1.2 Технички капацитети 

Обавезно је да понуђч поседује минималну техничку опремљеност тј. следеће 
грађевинске машине и транспортна возила 
 

Грејдер 1 ком. 

Вибро ваљак 1 ком. 

Камион кипер 5 ком. 

Булдозер 1 ком. 

 
Захтевана опрема мора бити у исправном стању за шта гарантује понуђач под 

кривичном и материјалном одговорношћу. 
 

Докази: Доставити пописну листу са стањем на дан 31.12.2013. год. са обавезно 
маркираном траженом опремом, полису обавезног осигурања, као и саобраћајне 
дозволе за моторна возила са важношћу на дан отварања понуда. Опрема може бити 
узета у закуп када је потребно доставити пописну листу са стањем на дан 31.12.2013 
године са обавезно маркираном траженом опремом и уговор о закупу као и 
саобраћајне дозволе. Уговор о закупу мора да садржи клаузулу да ће опрема бити на 
располагању понуђачу за предметну јавну набавку за период трајања уговора. 

 
Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група понуђача 
кумулативно. 
 
3.3. Подношење понуда са подизвођачем 

Понуђач, попуњавањем одговарајућег обрасца (Образац бр. 4б) из Конкурсне 
документације мора навести да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 
подизвођачу и навести у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу у другој фази овог поступка, а који не може бити већи од 50%, 
као и део предмета набавке који ће извршавати преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, као и доказ о испуњености обавезног 
услова број 6. правилника о изменама и допунама правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 104/2013) 

Понуђач испуњава све услове самостално и за то доставља доказе у складу са 
наведеним у Конкурсне документације (обавезне и додатне). 
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3.4. Подношење заједничке понуде (подношење понуде од стране групе понуђача) 
 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама као обавезан услов број 6. правилника 
о изменама и допунама правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл.гласник РС“ бр. 104/2013)  а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем ће бити поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се подносиоци из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке предвиђене чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама. 

Подносиоци који поднесу заједничку пријаву одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети пријаву самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку пријаву у име задругара. 

Наручилац може да тражи од чланова групе подносилаца да у пријавама наведу 
имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за 
извршење уговора. 
 
3.5. Начин достављања доказа 

У складу са чланом 79. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 
124/2012), докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача да 
доставе на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, али у том случају мора да наведе који су то докази. 
 

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ 
одређен Законом о јавним набавкама или Конкурсном документацијом, ако је 
подносилац понуде, навео у пријави интернет страницу на којој су тражени подаци 
јавно доступни. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, подносилац 
пријаве доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 

Ако подносилац пријаве има седиште у другој држави, наручилац може да 
провери да ли су документи којима подносилац пријаве доказује испуњеност тражених 
услова издати од стране надлежних органа те државе. 

Ако подносилац пријаве није могао да прибави тражена документа у року за 
подношење пријаве, због тога што она до тренутка подношења пријаве нису могла 
бити издата по прописима државе у којој подносилац пријаве има седиште и уколико 
уз пријаву приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити подносиоцу 
пријаве да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој подносилац пријаве има седиште не издају докази из 
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члана 77. Закона о јавним набавкама("Сл. гласник РС", број 124/2012),подносилац 
пријаве може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 
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4. ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ) 

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном 
документацијом, као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне 
документације, и то: 
 

1. Извод из Агенције за привредне регистре 
 

Прилог бр. 1 

2. Потврде надлежних судова (Основни, Виши и Посебно одељење 
за организовани криминал Вишег суда у Београду) и Полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова 
 

Прилог бр. 2 

3. Потврде Привредног суда, Прекршајног суда или Агенције за 
привредне регистре  
 

Прилог бр. 3 

4. Потврда Пореске управе о измиреним доспелим порезима и 
доприносима РС и Потврде надлежне јединице локалне 
самоуправе о измиреним доспелим порезима и доприносима на 
локалном нивоу или Потврда да се понуђач налази у поступку 
приватизације субјеката 
 

Прилог бр. 4 

5. Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН или КС) 
који издаје Агенција за привредне регистре 
 

Прилог бр. 5 

6. Доказ да располаже са минимум 10 (десет) запослених радника 
на неодређено време. ЕБП ПУРС образац за месец март 2014. 
године 
 

Прилог бр. 6 

7. Фотокопије важећих лиценци, Фотокопије радних књижица , 
Потврде Инжењерске коморе Србије (за дипломиране инжењере) 
и фотокопије уговора о ангажовању 
 

Прилог бр. 7 

8. Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом 
пописна листа основних средстава на дан 31.12. 2013 год., 
фотокопије полиса обавзеног осигурања, фотокопије 
саобраћајних дозвола важећих на дан отварања 
понуде. 

Прилог бр. 8 
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Обрасци: 

1. Образац за оцену испуњености услова 
 

Образац бр. 1 

2. Подаци о понуђачу 
 

Образац бр. 2 

3. Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и 
потписивање понуде 
 

Образац бр. 3 

4. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима 
 

Образац бр. 4а 

5. Изјава о ангажовању подизвођача 
 

Образац бр. 4б 

6. Подаци о подизвођачу 
 

Образац бр. 4в 

7. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди. 
 

Образац бр. 5а 

8. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду 
 

Образац бр. 5б 

9. Изјава понуђача о одговорном извођачу радова 
 

Образац бр. 6 

10. Изјава о расположивости техничке опреме 
 

Образац бр. 7 

11. Модел уговора 
 

Образац бр. 8 

12. Образац понуде 
 

Образац бр. 9 

13. Изјава о независној понуди 
 

Образац бр. 10 

14. Трошкови израде понуде 
 

Образац бр. 11 

15. Техничка спецификација 
 

Образац бр. 12 

16. Структура цена 
 

Образац бр. 13 

Помоћни обрасци: 

1. Овлашћење представника понуђача 
 

Образац бр. 14 

2. Образац за предњу страну коверта 
 

Образац бр. ПО 1  

3. Образац за предњу задњу коверта 
 

Образац бр. ПО 2  
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Образац бр. 1 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца и с тим у 

вези прилажемо следећа документа о испуњености обавезних услова: 
 

бр. НАЗИВ ДОКУМЕНТА Ко је издао документ 
Бр. и датум 

издавања 
документа 

1. Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре 
 

  

 
2. 

 
Потврде надлежних судова 
(основни, виши Посебно одељење 
за организовани криминал Вишег 
суда у Београду) и Полицијске 
управе Министарства унутрашњих 
послова 
 

  

 
3. 

 
Потврде Привредног суда и 
Прекршајног суда или Агенције за 
привредне регистре 
 

  

 
4. 

 
Потврда Пореске управе о 
измиреним доспелим порезима и 
доприносима РС  и Потврде 
надлежне локалне самоуправе о 
измиреним доспелим порезима и 
доприносима на локалном нивоу 
или Потврда да се понуђач налази у 
поступку приватизације субјеката 
 

  

5. Извештај о бонитету за јавне 
набавке (образац БОН-ЈН или КС) 
који издаје Агенција за привредне 
регистре 
 

  

6. Фотокопије одговарајућег М 
обрасца, радне књижице, образац 
ЕБП ПУРС за март 2014 и уговора о 
ангажовању 
 

  



Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Бојник                                 ЈН 404-7/14 

Конкурсна документација                                                                                                                       Страна 18 од 49 

7. Фотокопије важећих лиценци, 
Потврде Инжењерске коморе 
Србије 
 

  

8. Доказ да понуђач располаже 
траженом техничком опремом 
пописна листа, фотокопије полиса 
обавезног осигурања, фотокопије 
саобраћајних дозвола важећих на 
дан отварања понуде 
 

  

 
 
 
 
 
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
 
 
 
Напомена: ако понуђач, уместо тражених доказа, наводи интернет страницу на којој су 
тражени подаци јавно доступни, интернет адресу ће уписати у колону „Ко је издао документ". 
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Образац бр. 2 

 
 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 

Седиште понуђача: 
 

 

Одговорна особа /потписник уговора/: 
 

 

Особа за контакт: 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Електронска пошта: 
 

 

Текући рачун понуђача: 
 

 

Пословна банка: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески број понуђача: 
 

 

 
 
 
 
 
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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Образац бр. 3 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И 
ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 
 
 

1. Који наступа самостално 
2. Који наступа са подизвођачима 
3. Овлашћеног члана групе понуђача  

(заокружити) 
 
 
 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је 
понуду за јавну набавку бр. 404-7/14 - Уређење (ревитализација) пољских путева на 
територији општине Бојник према уговору са Министарством пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, саставио и потписао 
 
___________________________________________________________________________ 

(име, презиме и звање лица овлашћеног за састављање и потписивање понуде) 
 
у име и за рачун понуђача 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/ потпис овлашћеног лица 
или овлашћеног члана 

групе понуђача / 
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Образац бр. 4а 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 
 
 
 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за 
јавну набавку број 404-7/14 - Уређење (ревитализација) пољских путева на територији 
општине Бојник према уговору са Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, изјављујемо да не наступамо са подизвођачима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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Образац бр. 4б 

 
 

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 
 
 

За реализацију јавне набавке бр. 404-7/14 - Уређење (ревитализација) пољских 
путева на територији општине Бојник према уговору са Министарством пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 
 

Назив подизвођача 
 

Позиција радова које изводи Учешће подизвођача 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
 
 
 
 
Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико 
понуђач наступа са подизвођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице 
подизвођача. 
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Образац бр. 4в 

 
 

 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Назив подизвођача:  
 

Седиште подизвођача:  
 

Одговорна особа /потписник уговора/:  
 

Особа за контакт:  
 

Телефон:  
 

Телефакс:  
 

Електронска пошта:  
 

Текући рачун подизвођача:  
 

Пословна банка:  
 

Матични број подизвођача:  
 

Порески број подизвођача:  
 

 
 

 

 
 
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
 
 
 
 
 
Напомена: Образац „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који 
понуду подносе са подизвођачем. 

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац 
фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду. 
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Образац бр. 5а 

 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 

Назив понуђача:  
 

Седиште понуђача:  
 

Одговорна особа /потписник уговора/:  
 

Особа за контакт:  
 

Телефон:  
 

Телефакс:  
 

Електронска пошта:  
 

Текући рачун понуђача:  
 

Пословна банка:  
 

Матични број понуђача:  
 

Порески број понуђача:  
 

 
 
 
 
 
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
 
 
 
 
Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди" 
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је 
потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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Образац бр. 5б 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну 
набавку број 404-7/14 - Уређење (ревитализација) пољских путева на територији 
општине Бојник према уговору са Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде. 

Овлашћујемо члана групе ____________________________________________ 
да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 
 

ПУН НАЗИВ И 
СЕДИШТЕ, (АДРЕСА) 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

ВРСТА РАДОВА 
КОЈЕ ЋЕ ИЗВОДИТИ 

ЧЛАН 
ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ 
ЧЛАНА 
ГРУПЕ У 
ПОНУДИ 

(процентуално) 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

Овлашћени члан:    
_____________________ 
Потпис одговорног лица:  

 
м.п. 

Члан групе:    
_____________________ 
Потпис одговорног лица:  

 
м.п. 

Члан групе:    
_____________________ 
Потпис одговорног лица:  

 
м.п. 

Члан групе:    
_____________________ 
Потпис одговорног лица:  

 
м.п. 

Члан групе:    
_____________________ 
Потпис одговорног лица:  

 
м.п. 

 
Датум:_____________ 2014.г 
 
Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе 
понуђача. 
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Образац бр. 6 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, 

КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. 404-7/14 

 
 
 
 
 

Бр. Име и презиме Број лиценце 
Назив привредног субјекта 
који ангажује одговорног 

извођача 

Основ 
ангажовања: 
1. Запослен 

код понуђача 
2. Други 

облик 
ангажовања 

1.  
 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

4.  
 
 

   

5.  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
 
 
 
Напомена: Последњу колону „Основ ангажовања" попунити тако што се за: 
запослене уноси број – 1, а за други облик ангажовања - 2 
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Образац бр. 7 
ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

за ЈН бр. 404-7/14 - УРЕЂЕЊЕ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОТИЈИ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК ПРЕМА УГОВОРУ СА МИНИСТАРСТВОМ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
 
___________________________________________________ 
Назив понуђача 
___________________________________________________ 
Адреса  

Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да 
располажемо техничком опремом траженом конкурсном документацијом и то: 

 

 Назив комада 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

 
Сва опрема је у исправном стању и наведена опрема ће бити на располагању за све 
време извођења радова који су предмет ове јавне набавке. 
 
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачима. Доказе о расположивости тражене техничке опреме потписује и оверава исто лице 
које потписује и оверава овај образац. 



Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Бојник                                 ЈН 404-7/14 

Конкурсна документација                                                                                                                       Страна 28 од 49 

Образац бр. 8 

Модел уговора мора да попуни, овери печатом и потпише и потпише одговорно 
лице понуђача, а код заједничке понуде и чланови групе понуђача 
 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАДОВА ЈН бр. 404-7/14 
 
Уговорне стране: 
 
1. Општинско веће општине Бојник, кога заступа Иван Стојановић, Председник 
општине Бојник (у даљем тексту: „наручилац“), 
 
2. 
__________________________________________________________________________, 
из 
__________________________________________,ул_______________________________     
 
бр.________ , кога    заступа     
 
директор_________________________________________(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ),  
 
ПИБ_____________________ ,  МБ_____________________, текући рачун   
 
______________________________________ 
 

Члан 1. 
Наручилац у спроведеном поступку јавне набавке бр. 404-7/14, по јавном позиву 

објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, изабрао 
извођача____________________________________из______________________ као 
најповољнијег понуђача за извођење радова на Уређењу (ревитализацији) пољских 
путева према уговору са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
 

Извођач радова ће део радова који су предмет овог уговора извршити са 
подизвођачима: 
 
___________________________________ _____________________ _______________ 

(део радова) ПИБ МБ 

 
___________________________________ _____________________ _______________ 

(део радова) ПИБ МБ 

 
односно са члановима групе понуђача: 
 
___________________________________ _____________________ _______________ 

(део радова) ПИБ МБ 

 
___________________________________ _____________________ _______________ 

(део радова) ПИБ МБ 
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Извођач радова  у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених 
обавеза, а сваки члан групе понуђача одговара солидарно. 
 

Члан 2. 
 

Предмет Уговора је извођење радова на Уређењу (ревитализацији) пољских 
путева према уговору са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, а 
у 
свему према понуди извођача број ________________ од ___________ 2014. године, 
која чини саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
 

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова на Уређењу 
(ревитализацији) пољских путева према уговору са Министарством пољопривреде, 
шумарства и водопривреде из члана 2. уговора износи укупно: 
_______________________________________________динара без ПДВ-а, 
(словима___________________________________________________________________) 
односно_______________________________________________динара са ПДВ-ом 
(словима___________________________________________________________________. 

Средства из става 1. овог члана обезбеђена су од стране Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управа за 
пољопривредно земљиште – 54,53 % и буџетом општине Бојик за 2013. годину – 45,47 
%. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената 
на основу којих је одређена. 
 

Члан 4. 
 

Исплата уговорене цене ће се вршити у року од 45 дана од уредно достављене 
окончане и оверене ситуације, по завршетку посла, сачињеном на основу оверене 
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаним од 
стране стручног надзора.  

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске 
књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач 
доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног 
обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје 
без права приговора. 

 
Члан 5. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
15 календарских дана од дана увођења у посао. 

Даном увођења у посао сматра се дан кумулативног стицања следећих услова: 

 да је наручилац предао извођачу инвестиционо техничку документацију 

 да је наручилац обезбедио извођачу несметан прилаз градилишту, 
Дан увођења у посао констатује се у грађевинском дневнику. Под роком 

завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што 
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стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца. 

 
Члан 6. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача: 

 у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
извођача 

 у случају елементарних непогода и дејства више силе 

 у случају измене пројектно-техничке документације под условом да обим 
радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) 
прелази обим радова који су предмет овог уговора 

 у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није 
одговоран извођач. 
У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 

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

Члан 7. 
Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном 

року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене 
вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи 
од 5% од вредности укупно уговорених радова. 

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова 
претрпео штету која је већа од уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно 
поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ 
штете наручилац мора да докаже. 

Члан 8. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 

важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом 
и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу. 

Извођач се обавезује : 

 да пре почетка радова наручиоцу достави решење о именовању одговорног 
извођача радова; 

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

 да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала потребну за извођење уговором преузетих радова; 

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

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

 да се строго придржава мера заштите на раду; 
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 да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

 да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије, који регулишу ову област; 

 да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на 
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење 
радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и 
постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу 
уговорених рокова извођења радова; 

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

 да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци 

 да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и опреме, с 
тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач 
мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране 
наручиоца. 

Члан 9. 
Надзор над извођењем радова биће одређен од стране наручиоца посебним 

решењем. 
Стручни надзор пуноправно заступа наручиоца и у његово име и за његов рачун 

може да предузима све радње у вези са предметом овог уговора, а у складу са 
одредбама Закона о планирању и изградњи. 
 

Члан 10. 
Извођач се обавезује да приликом потписивања овог уговора преда наручиоцу 

оверену и регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем као 
финансијско обезбеђење за добро извршење посла у износу од 10% од укупне 
вредности уговора, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист 
Општине Бојник. 

Члан 11. 
Извођач радова је дужан да одмах по закључењу овог уговора, а најкасније у 

року од 2 (два) календарска дана, осигура радове, раднике, материјал и опрему од 
уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и 
достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за 
цео период извођења радова. 

Извођач је такође дужан да одмах након што изврши активност из става 1 овог 
члана достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену 
трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за 
цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач је обавезан да достави, 
пре истека уговореног рока, полисе осигурања из клаузуле 1. и 2. овог члана, са новим 
периодом осигурања. 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 
противпожарне заштите и заштите животне средине. 
 

Члан 12. 
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Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави 
потреба за извођењем вишкова радова, накнадних и непредвиђених радова, извођач 
је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и 
наручиоца. 

За извођење вишкова радова потребна је писмена сагласност наручиоца. 
Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова 

бр._________ од _________________ за које се утврди постојање вишка радова остају 
фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на 
продужетак рока завршетка радова. Вишкове радова, за које је добијено писмено 
мишљење стручног надзора и који су усвојени од стране наручиоца, извођач радова ће 
извести на основу допунске понуде и анекса овог уговора. 
 

Члан 13. 
 У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова који нису 

укључени у првобитни предмер и предрачун радова, а за који су због непредвиђених 
околности постали неопходни за извршење радова који су предмет овог уговора, 
наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива, под 
условом да се уговор закључи са извођачем и да укупна вредност свих додатних 
радова није већа 15% од укупне вредности овог уговора. 
 

Члан 14. 
Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног 

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

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

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

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 
 

Члан 15. 
Извођач радова о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава 

наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
Примопредаја радова се врши комисијски, најкасније у року од 15 дана од завршетка 
радова. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник наручиоца, 
стручног надзора и извођача радова. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 
Грешке, односно недостатке које утврди наручилац у току извођења или 

приликом преузимања и предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему 
позива од стране наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, 
наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун извођача радова. 
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу наручилац ће учинити 
по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
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Технички пријем радова обезбедиће наручилац. 
 

Члан 16. 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази 

стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора 
и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји 
радова. 

Члан 17. 
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

 уколико извођач касни са извођењем радова дуже од 5 (пет) календарских дана, 
као и ако извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком 
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 

 уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 
посла и квалитету наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио по 
примедбама стручног надзора; 

 у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
 

Члан 18. 
У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за радове који 

су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро 
извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу 
штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и 
цене радова новог извођача за те радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да 
садржи основ за раскид уговора. 

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о 
стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна 
страна која је одговорна за раскид уговора. 

 
Члан 19. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно. 

Уколико спорови између наручиоца и извођача радова не буду решени 
споразумно, надлежан је Основну суд у Лесковцу. 
 

Члан 20. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна. 

 
Члан 21. 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе 
Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе 
Посебних узанси о грађењу. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за 
обе уговорне стране. 
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Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 
 
_______________________________ 

Извођач радова 
_______________________________ 

Наручилац 
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Образац бр. 9 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
На основу позива за подношење понуде за Уређење (ревитализација) пољских 

путева према уговору са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
БР ЈН 404-7/14 (назив фирме)_______________________________________ из 
_________________________ улица_____________________________________, 
бр._______, ПИБ______________________, матични број ___________________, даје: 
 

ПОНУДУ   
   бр. ___________________ од __________________ 2014.године. 

 
1. да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне 
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
 
а) самостално       б) са подизвођачем        в) заједничка понуда 
 
2. Услови понуде 
 

а. Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: 
 

 

Словима : 
 

б. Порез на додату вредност: 
 

 

в. Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: 
 

 

Словима : 
 

 
3. За делимично извршење јавне набавке ангажовао _______ (словима: _____________) 
подизвођача (уписати број подизвођача); 

Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом; 
Важност понуде: ____ (________________) дана од дана отварања понуда; 
Начин плаћања: плаћање ће бити извршити у року од ____ дана од достављања 

оверених ситуација (привремених и окончане). 
Рок извођења радова је ____________________ календарских дана. 

 
Место:  Понуђач 
   
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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Образац бр. 10 

 
ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

 
 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 

24/2012.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду 
за учешће у поступку јавне набавке број 404-7/14 - Уређење (ревитализација) пољских 
путева на територији општине Бојник према уговору са Министарством пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, подносимо независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује 
понуђач.  

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву 
потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву 
потписује сваки члан групе понуђача. 
 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац бр. 11 

 
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Рб. Врста трошка Износ (у динарима) 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

УКУПНО:  
 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 
 
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
 
 
Напомена: Уколико Понуђач не попуни образац, наручилац није у обавези да му 
надокнади трошкове припреме понуде. 
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Образац бр. 12 – Техничка спецификација 

I ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

  

за уређење пољског пута Зелетово-пут Бојник-Брестовац, дужина пута Л=658 м, 
ширина пута Б= 4м 

 Опис радова 
Јед. 

мере Количина  
Цена по 

ЈМ  Укупно 

1 

Ефективни рад грејдера или 
булдозера (у зависности од потребе 
на терену) на површинском 
скидању земље и хумуса и 
планирању планума пута. 
Материјал из ископа планирати са 
делимичним гурањем на страну. 
Обрачун по часу утрошеног 
времена, евидентираним на 
бројчанику моточаса радне 
машине.  сат 16 x   =   

2 

Израда постељице, машинско 
сабијање и ваљање планума доњег 
строја пута у материјалу III и IV 
категорије.Обрачун се врши по 
квадратном метру.                        
658м x 4.5м = 2961 м2 м2 2.961,00 x  =   

3 

Набавка, транспорт и уградња 
песковито шљунковитог 
материјала, разастирање са 
планирањем и ваљање материјала. 
Дебљина слоја у збијеном стању 
д=10цм. Захтевани модул 
стишљивости Мс=40 МН/м2. 
Шљунак је са најближег 
експлоатационог позајмишта по 
избору извођача.   658м x  4м x 
0.1м= 263.2м3 Обрачун по м3 мат. у 
збијеном стању.                                                                                                                 м3 263,2 x  =   

4 

Набавка и уградња бетонских цеви 
Ø600 за израду пропуста. Позиција 
подразумева ископ земље III 
категорије, израда слоја шљунка 
испод цеви дебљине д=20цм, 
монтажу цеви и затрпавање 
шљунком. Обрачун се врши по мИ  

пропуста.   м1 6 x  =   

    Укупно    

 
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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II ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

  

за уређење пољског пута Ивање - Љубић, дужина пута Л=692 м, ширина пута Б= 
4м 

 Опис радова 

Јед. 
мер

е Количина  
Цена по 

ЈМ  Укупно 

1 

Ефективни рад грејдера или 
булдозера          (у зависности од 
потребе на терену) на површинском 
скидању земље и хумуса и планирању 
планума пута. Материјал из ископа 
планирати са делимичним гурањем 
на страну. Обрачун по часу утрошеног 
времена, евидентираним на 
бројчанику моточаса радне машине.  сат 16 x  =  

2 

Израда постељице, машинско 
сабијање и ваљање планума доњег 
строја пута у материјалу III и IV 
категорије.Обрачун се врши по 
квадратном метру.                        692м x 
4.5м = 3114 м2 м

2
 3.114,00 x  =  

3 

Набавка, транспорт и уградња 
песковито шљунковитог материјала, 
разастирање са планирањем и 
ваљање материјала. Дебљина слоја у 
збијеном стању д=10цм. Захтевани 
модул стишљивости Мс=40 МН/м2. 
Шљунак је са најближег 
експлоатационог позајмишта по 
избору извођача.   692м x  4м x 0.1м= 
276.8м3 Обрачун по м3 мат. у збијеном 
стању.                                                                                                                 м3 276,8 x  =  

4 

Набавка и уградња бетонских цеви 
Ø600 за израду пропуста. Позиција 
подразумева ископ земље III 
категорије, израда слоја шљунка 
испод цеви дебљине д=20цм, 
монтажу цеви и затрпавање 
шљунком. Обрачун се врши по мИ  

пропуста.   м1 6 x  =  

       Укупно      

 
 

Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 
/потпис овлашћеног лица/ 
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III ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

  

за уређење пољског пута Црквица - Савинац, дужина пута Л=2289 м, ширина 
пута Б= 4м 

1 

Ефективни рад грејдера или 
булдозера          (у зависности од 
потребе на терену) на површинском 
скидању земље и хумуса и 
планирању планума пута. Материјал 
из ископа планирати са делимичним 
гурањем на страну. Обрачун по часу 
утрошеног времена, евидентираним 
на бројчанику моточаса радне 
машине.  сат 26 x  =  

2 

Израда постељице, машинско 
сабијање и ваљање планума доњег 
строја пута у материјалу III и IV 
категорије.Обрачун се врши по 
квадратном метру.                        2289м 
x 4.5м = 10300.5 м2 м2 10.300,50 x  =  

3 

Набавка, транспорт и уградња 
песковито шљунковитог материјала, 
разастирање са планирањем и 
ваљање материјала. Дебљина слоја у 
збијеном стању д=10цм. Захтевани 
модул стишљивости Мс=40 МН/м2. 
Шљунак је са најближег 
експлоатационог позајмишта по 
избору извођача.   2289м x  4м x 0.1м= 
915.6м3 Обрачун по м3 мат. у 
збијеном стању.                                                                                                                 м3 915,60 x  =  

4 

Набавка и уградња бетонских цеви 
Ø600 за израду пропуста. Позиција 
подразумева ископ земље III 
категорије, израда слоја шљунка 
испод цеви дебљине д=20цм, 
монтажу цеви и затрпавање 
шљунком. Обрачун се врши по мИ  

пропуста.   м1 14 x  =  

       УКУПНО         

 

 
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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IV  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

  

за уређење пољског пута Плавце - пут Бојник-Брестовац,дужина пута Л=2364 м, 
ширина пута Б= 4м 

1 

Израда постељице, машинско 
сабијање и ваљање планума доњег 
строја пута у материјалу III и IV 
категорије.Обрачун се врши по 
квадратном метру.                        
2364м x 4.5м = 10638 м2 

м
2
 10.638,00 x  =  

2 

Набавка, транспорт и уградња 
песковито шљунковитог материјала, 
разастирање са планирањем и 
ваљање материјала. Дебљина слоја у 
збијеном стању д=10цм. Захтевани 
модул стишљивости Мс=40 МН/м2. 
Шљунак је са најближег 
експлоатационог позајмишта по 
избору извођача.   2364м x  4м x 
0.1м= 945.6м3 Обрачун по м3 мат. у 
збијеном стању.                                                                                                                 м3 165,48 x  =  

3 

Набавка и уградња бетонских цеви 
Ø600 за израду пропуста. Позиција 
подразумева ископ земље III 
категорије, израда слоја шљунка 
испод цеви дебљине д=20цм, 
монтажу цеви и затрпавање 
шљунком. Обрачун се врши по мИ  

пропуста.   

м1 12 x  =  

       УКУПНО         

 

Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 
/потпис овлашћеног лица/ 
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V ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

  

за уређење пољског пута Кацабаћ - пут Бојник-Брестовац,дужина пута Л=876 м, 
ширина пута Б= 4м 

1 

Израда постељице, машинско 
сабијање и ваљање планума доњег 
строја пута у материјалу III и IV 
категорије.Обрачун се врши по 
квадратном метру.                                 
876м x 4.5м = 3942 м2 

м2 3.942,00 x  =  

2 

Набавка, транспорт и уградња 
песковито шљунковитог материјала, 
разастирање са планирањем и 
ваљање материјала. Дебљина слоја у 
збијеном стању д=10цм. Захтевани 
модул стишљивости Мс=40 МН/м2. 
Шљунак је са најближег 
експлоатационог позајмишта по 
избору извођача.   876м x  4м x 0.1м= 
350.4м3 Обрачун по м3 мат. у збијеном 
стању.                                                                                                                 м3 89,17 x  =  

3 

Набавка и уградња бетонских цеви 
Ø600 за израду пропуста. Позиција 
подразумева ископ земље III 
категорије, израда слоја шљунка 
испод цеви дебљине д=20цм, 
монтажу цеви и затрпавање 
шљунком. Обрачун се врши по мИ  

пропуста.   

м1 6 x  =  

       УКУПНО         

 

 
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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VI ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

  

за уређење пољског пута Стубла - Г. Бријање, дужина пута Л=1973 м, ширина пута 
Б= 4м 

1 

Ефективни рад грејдера или 
булдозера          (у зависности од 
потребе на терену) на површинском 
скидању земље и хумуса и 
планирању планума пута. 
Материјал из ископа планирати са 
делимичним гурањем на страну. 
Обрачун по часу утрошеног 
времена, евидентираним на 
бројчанику моточаса радне 
машине.  сат 22      

             

2 

Израда постељице, машинско 
сабијање и ваљање планума доњег 
строја пута у материјалу III и IV 
категорије.Обрачун се врши по 
квадратном метру.                        
1973м x 4.5м = 8878.5 м2 м2 8.878,50      

             

3 

Набавка, транспорт и уградња 
песковито шљунковитог 
материјала, разастирање са 
планирањем и ваљање материјала. 
Дебљина слоја у збијеном стању 
д=10цм. Захтевани модул 
стишљивости Мс=40 МН/м2. 
Шљунак је са најближег 
експлоатационог позајмишта по 
избору извођача.   1973м x  4м x 
0.1м= 789.2м3. Обрачун по м3 мат. у 
збијеном стању.                                                                                                                 м3 789,20      

             

4 

Набавка и уградња бетонских цеви 
Ø600 за израду пропуста. Позиција 
подразумева ископ земље III 
категорије, израда слоја шљунка 
испод цеви дебљине д=20цм, 
монтажу цеви и затрпавање 
шљунком. Обрачун се врши по мИ  

пропуста.   м1 12      

       УКУПНО         

 

Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 
/потпис овлашћеног лица/ 
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VII  ТРОШКОВИ ПРИПРЕМНИХ И ПРЕТХОДНИХ РАДОВА 

1 

Обележавање трасе путног појаса. 
Позиција подразумева ангажовање 
овлашћене геодетске радње за 
премер и линијско омеђавање 
путног појаса трасе пута. Обрачун 
по км омеђене трасе                                  м 8852  x   =  

     УКУПНО   

 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА  ВРЕДНОСТИ 

  
за уређење пољских путева на територији општине Бојник 

Укупна дужина путева у метрима: 8.852,00 

I Пољски пут Зелетово-пут Бојник-Брестовац,              
Л=658 м, ширина Б= 4м 

  
  

II Пољски пут Ивање -Љубић,                        
Л=692 м, ширина Б= 4м 

  
  

III Пољски пут Црквица -Савинац,                  
Л=2289 м, ширина Б= 4м 

  
  

IV Пољски пут Плавце - пут Бојник-Брестовац,              
Л=2364 м, ширина Б= 4м 

  
  

V Пољски пут Кацабаћ - пут Бојник-Брестовац,              
Л=876 м, ширина Б= 4м 

  
  

VI Пољски пут Стубла -Г.Бријање,                
Л=1973 м, ширина Б= 4м 

  
  

VII Трошкови припремних и претходних радова 
  

  

   УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-А  

 ПДВ (20 %)  

 УКУПНО СА ПДВ-ом  

 

Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 
/потпис овлашћеног лица/ 
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Образац бр. 13 

 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 
 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

 

    

1 Трошкови рада машина    

2. Трошкови радне снаге    

3. Трошкови материјала    

4. Остали трошкови    

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

     

 УКУПНО:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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Образац бр. 14 

 
 
 

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 
 
________________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 
 
Из ____________________________ ул . _________________________________
  
бр.л.к._________________________ издате од____________________________
  
овлашћује се да у име и за рачун  
 
________________________________________________________________________ 
(назив и адреса понуђача) 
 
може да учествује у отвореном поступку јавне набавке радова бр. 404-7/14 - Уређење 
(ревитализација) пољских путева на територији општине Бојник према уговору са 
Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
 

Представник понуђача има овлашћења да   да у име и за рачун понуђача 
преузима све радње у отвореном поступку , и то да може 

* потписати , потврдити исправку рачунске контроле или неке друге грешке која 
не утиче на исправност понуде. 

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе 
се не може користити. 
 
 
 
 

Датум: ___________ 2014.г                          М.П. ______________________ 
/потпис овлашћеног лица/ 
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Образац бр. ПО 1 – Образац налепити на предњој страни понуде 

 
 
 
 

Место за пријемни штамбиљ наручиоца 
 
 
 
 
 

ПРИМАЛАЦ: 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЈНИК 
Улица Трг слободе бр. 2 - 4 

16205 Бојник 
 

 
 
 
 
 

ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 
УРЕЂЕЊЕ (РЕВИТАЛИЗАЦИЈА) ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЈНИК 

ПРЕМА УГОВОРУ СА МИНИСТАРСТВОМ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И 
ВОДОПРИВРЕДЕ 

404-7/14 
 

!  НЕ ОТВАРАТИ !  

 
 
датум и сат подношења: 
 
 
____________________ 
(попуњава Писарница) 
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Образац бр. ПО 2 

Овај образац налепити на задњој страни понуде 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 

Назив  
 

Адреса  
 

Број телефона  
 

Број телефакса  
 

Е-маил адреса  
 

Име и презиме овлашћеног лица 
за контакт 
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Образац бр. 15. 

 

 
 
 
 

11. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
О поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при 
састављању понуде у  отвореном поступку јавне набавке Уређење (ревитализација) 
пољских путева на територији општине Бојник, ЈН бр. 404-7/14, поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 
 

  
 
 
 
 

Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица 
 
                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                              
                                                                       ____________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


