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 На пснпву шлана 61. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015 у даљем тексту: Закпн), шлана 2. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Службени гласник РС” бр. 86/2015), 
Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке бр. 404-124/2018-IV припремљена је:  
 
 
 
 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
у ппступку јавне набавке мале вреднпсти радпва 

Уређеое улице Српских Владара у Апатину 
 
 

 
 Кпнкурсна дпкументација садржи: 
 

 Назив ппглавља Страна 

1. Опщти ппдаци п набавци 3 

2. Ппдаци п предмету јавне набавке 3 

3. Врста, спецификација, кплишина и ппис дпбара, квалитет 4 

4. Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шлана 75. и 
76. Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих 
услпва 

5 

5. Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 8 

6. Образац ппнуде – Образац бр. 1 

1.1. Ппдаци п ппдизвпђашу 
1.2. Ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у заједнишкпј 
ппнуди 

16 

7. Образац структуре ппнуђене цене – Образац бр. 2 20 

8. Изјаве п испуоенпсти пбавезних услпва за ппнуђаша – 
Образац бр. 3 
Изјава п испуоенпсти пбавезних услпва за ппдизвпђаша – 
Образац бр. 3.1 

21 
 

22 

9. Образац бр. 4 – Изјава п ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. 
став 2. ЗЈН 

23 

10. Образац бр. 5 – Образац трпщкпва припреме ппнуде  24 

11. Образац бр. 6 – Обаразац изјаве п независнј ппнуди  25 

12. Образац бр.7 - Мпдел угпвпра  26 

13. Образац бр. 8 – Изјава п прихватаоу услпва из ЈП и КД 33 

14. Образац бр. 9 Образац изјаве у вези дпстављаоа 
средстава финансијскпг пбезбеђеоа  

34 

15. Образац бр. 10 Мпдел менишнпг пвлащћеоа 35 

 НАППМЕНА: Ова кпнкурсна дпкументација има укупнп 35 (тридесетпет) стране. 
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

 
 1. Ппдаци п наручипцу  
 Нарушилац: Опщтинска управа Опщтине Апатин,   
 Адреса: ул. Српских владара  29. 
 ПИБ: 101269416 
 Матишни брпј:  08350957 
  
 
 2. Врста ппступка јавне набавке  
 Предметна јавна набавка се спрпвпди у  ппступку јавне набавке мале вреднпсти, у складу са Закпнпм 
и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке.  
 На ппступак јавне набавке примеоиваће се: 

 Закпн п јавним набавкама 

 Ппдзакпнски акти дпнети на пснпву Закпна п јавним набавкама 

 Закпн п ппщтем управнпм ппступку у делу кпји није регулисан закпнпм п јавним набавкама (Сл. лист 
СРЈ", бр. 33/97, 31/01, “Сл. Гласник РС“ бр. 30/10);  

 и други релевантни прпписи кпји се пднпсе на предмет јавне набавке. 

 
 3. Предмет јавне набавке  
 Предмет јавне набавке бр.  12/2018   је набавка радпва –  Уређеое улице Српских Владара у Апатину 
    
 4. Циљ ппступка –  назнака да се ппступак спрпвпди ради закључеоа угпвпра п јавнпј набавци или 
пквирнпг сппразума 
 Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци.  
 

5. Наппмена укпликп се спрпвпди електрпнска лицитација 
 Не спрпвпди се електрпнска лицитација. 
 
 6. Кпнтакт (лице или служба)  

Оспбе за кпнтакт: Љиљана Бурсаћ, ljiljana.bursac@soapatin.org 
                                Ксенија М. Ппппвић, ksenija.m.popovic@soapatin.org   

                                      
 

 
II ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

 1. Опис предмета набавке, назив и пзнака из ппщтег решника набавки: 
 Опис предмета набавке: предмет јавне набавке дпбара бр.  12/2018   је набавка радпва –  Уређеое 
улице Српских Владара у Апатину   
 Назив и пзнака из ппщтег решника набавки: 39113600 Клупе 
 2. Наппмане укпликп се набавка спрпвпди пп партијама. 

 Предмет јавне набавке није пбликпван пп партијама.  
 
 
 
 

http://www.zarko.edu.rs/
http://www.zarko.edu.rs/
mailto:ljiljana.bursac@soapatin.org
mailto:ksenija.m.popovic@soapatin.org
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КПЛИЧИНА И ППИС , 
КВАЛИТЕТ, РПК  

 
 Радпви на репарацији дрвених клупа ппдразумевају: 
 
1. Ташнп нумерисаое сваке клупе у прпстпру-на терену. Скидаое дрвених делпва са металних нпсаша 
клупе и пднпщеое у радипницу. 
2. Брущеое ппстпјећег лака са дрвених елемената, дп шистпг дрвета, впдећи рашуна да се не нарущи 
димензија и пблик елемента. 
3. Припремљени дрвени елементи се пдпращују и техникпм ураоаоа или нанпщеоем лака шеткпм, се 
третирају. Третираое се врщи впденим транспарентним лакпм, птппрним на УВ зрашеоа и ваоске утицаје 
атмпсферилија, впдени лакпви за екстеријер  IDROTAN импрегнант на впденпј бази или пдгпварајући. Третираое се 
врщи у три премаза, впдећи рашуна п времену сущеоа свакпг премаза. Да би сущеое билп успещнп, пптребнп је 
пбезбедити адекватну темпаратуру и прпзрашнпст прпстприја, у кпјима се ппступак пбавља. Темпаратура прпстприја 
мпра бити бар 20 C. Ппсле I  и  II фазе нанпщеоа впденпг лака, дрвени елементи се брусе, брусним папирпм 
пдгпварајуће гранулације. Ппсле II фазе нанпщеоа лака, треба третирати шела дрвених елемената транспарентнпм 
еластишнпм пастпм. III фаза нанпщеоа лака је кпнашна. 
4. Осущени, гптпви дрвени елементи се враћају на ташнп нумерисане брпјеве клупа, впдећи рашуна, да 
сваки дрвени елемент буде адекватнп пришврщћен за кпнструкцију исте. 
5. Замена пуклих, трулих или недпстајућих дрвених елемената на клупама.  
6. Обрашун пп кпмаду клупа. 
 
 Спецификација, кплишина и ппис радпва кпји су предмет јавне набавке, детаљнп су приказани у 
Обрасцу бр. 2 – табеларни деп ппнуде 
 

Услпви и начин плаћаоа: Плаћаое ће се врщити у рпку пд 45 (шетрдесетпет) дана пд дана пријема 

исправнпг рашуна пд стране Ппнуђаша, састављенпг на пснпву исппстављене фактуре, пптписане и 

пверене пд стране Нарушипца, сашиоенпј према стварнп исппрушеним дпбрима. 

 Плаћаое се врщи уплатпм на рашун Изврщипца.  

 Аванснп плаћаое није дпзвпљенп.  

Рпк за завршетак радпва  не мпже бити дужи пд 60 (щездесет) календарских дан пд дана закљушеоа 

угпвпра 

Местп извршеоа радпва: улица Српских Владара у Апатину,  на лпкацијама кпје пдреди Нарушипц 

Гарантни рпк: ппреме и материјала не мпже бити краћи пд 36 месеци пд дана завршетка 

предмета јавне набавке 
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IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКПНА И  

УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 

 
 
 Правп ушещћа у ппступку дпделе угпвпра п јавнпј набавци имају сва заинтереспвана дпмаћа и страна 
правна и физишка лица кпја испуоавају услпве из шл. 75. и 76. Закпна п јавним набавкама, кап и услпве 
предвиђене пвпм Кпнкурснпм дпкемтацијпм. 
 Ппнуда ппнуђача кпји не ппднесе све тражене дпказе (пбавезне и дпдатне) наведене у пвпм 
упутству, сматраће се непптпунпм и кап таква биће пдбијена кап неприхватљива и неће се даље разматрати, 
пднпснп пцеоивати. 
 Ппнуђаш кпји у ппднетпј ппнуди дпстави све предвиђене дпказе, али кпјима не дпказује билп кпји пд 
предвиђених услпва, пднпснп кпјима не дпказује испуоеое свих тражених услпва, сматраће се да не испуоава 
пбавезне услпве за ушещће у ппступку предметне јавне набавке предвиђене шл. 75. Закпна и кпнкурснпм 
дпкументацијпм, услед шега ће целпкупна ппнуда бити пдбијена кап неприхватљива, без даље пцене. 
  
 
 5.1. ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ и пптребни дпкази за испуоеое истих, схпднп члану 75. Закпна  
 Ппнуђаш у ппступку јавне набавке мпра дпказати:  
 

1. да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 
 Дпказ: 

 Укпликп је ппнуђаш ПРАВНП ЛИЦЕ дужан је дпставити Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, 
пднпснп Извпд из регистра надлежнпг Привреднпг суда 

 Укпликп је ппнуђаш ПРЕДУЗЕТНИК, дужан је дпставити Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, 
пднпснп извпд из пдгпварајућег регистра 

 Укпликп је ппнуђаш ФИЗИЧКП ЛИЦЕ, не дпставља дпказ за пвај услпв 
 

2. да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривичних дела кап члан 
прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела прптив привреде, 
кривична дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп 
делп преваре; 

Дпказ ( не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда) 
 Укпликп је ппнуђаш ПРАВНП ЛИЦЕ дужан је дпставити  
1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое Пснпвнпг суда на шијем ппдрушју се налази седищте 
дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте представнищтва или пгранка странпг правнпг лица,  кпјим се 
пптврђује да правнп лице није псуђиванп за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;  
2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг пдељеоа за прганизпвани криминал Вишег суда у Бепграду, 
кпјим се пптврђује да правнп лице није псуђиванп за некп пд кривишних дела прганизпванпг криминала 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-fizicka-lica.html 
3) Извпд из казнене евиденције, пднпснп увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује 
да закпнски заступник ппнуђача није псуђиван за кривична дела прптив привреде, кривична дела прптив 
живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, кривичнп делп преваре и некп пд кривичних 
дела прганизпванпг криминала (захтев се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту 
пребивалищта закпнскпг заступника). Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да дпстави 
дпказ за свакпг пд оих. 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-fizicka-lica.html
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 Укпликп је ппнуђаш ПРЕДУЗЕТНИК, дужан је дпставити извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа 
надлежне пплицијске управе Министарства унутрашоих ппслпва да није псуђиван за некп пд 
кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив 
привреде, кривишна дела прптив защтите живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривишнп делп преваре. 

 Укпликп је ппнуђаш ФИЗИЧКП ЛИЦЕ, дужан је  дпставити извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа 
надлежне пплицијске управе Министарства унутрашоих ппслпва да није псуђиван за некп пд кривишних 
дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп 
преваре. 

 
3.  да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 

Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 
 Дпказ (не мпже бити старији пд два месеца пре птвараоа ппнуда): 

 Укпликп је ппнуђаш ПРАВНП ЛИЦЕ дужан је дпставити Увереое Ппреске управе Министарства финансија  
да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и Увереое надлежне лпкалне сампуправе да је измирип 
пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда; 

 Укпликп је ппнуђаш ПРЕДУЗЕТНИК, дужан је дпставити Увереое Ппреске управе Министарства 
финансија да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и Увереое надлежне управе лпкалне сампуправе 
да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда; 

 Укпликп је ппнуђаш ФИЗИЧКП ЛИЦЕ, дужан је  дпставити Увереое Ппреске управе Министарства 
финансија  да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и Увереое надлежне управе лпкалне сампуправе 
да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда; 

 
 

4. Ппнуђаш је дужан да у састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе 
из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, 
кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуда (шл. 75. 
ст. 2. Закпна) 

Дпказ: 
 Пптписан и пверен Образац изјаве (Образац бр. 4). Изјава мпра да буде пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити 
пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.  
 
 
 

5.2. УСЛПВИ ЗА ППДИЗВПЂАЧЕ 
 
 Акп ппнуђаш у ппнуди наведе да ће делимишнп изврщеое набавке ппверити Ппдизвпђашу дужан је да 
наведе назив ппдизвпђаша а укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен тај ппдизвпђаш ће бити 
наведен у угпвпру.  
 Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће се ппверити ппдизвпђашу не мпже бити већи пд 50 %. 
 Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше, наведене у ппнуди дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних 
услпва из дела 5.1. кпнкурсне дпкумнетације - ташке 1) дп 3). 
 Дпказиваое испуоенпсти тих услпва дпкументује се на гпре наведени нашин. 
   
 
 
 5.3.УСЛПВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 
  
 Ппнуду мпже ппднети група ппнуђача.  
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 Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из дела 5.1. кпнкурсне 
дпкумнетације - таш. 1) дп 4), а дпдатне услпве испуоавају заједнп. 
 Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према 
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји садржи:  
1) ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу 
ппнуђаша пред нарушипцем и  
2) ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. 
 
 
 5.4. НАЧИН дпстављаоа дпказа  
 
 У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 
бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), ппнуђаш дпказује испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. став 1. ташка 1), 2) и 4) 
Закпна и дпдатних услпва, писанпм изјавпм датпм ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу 
(Пбразац бр. 3).  
 

 
 Наведене дпказе п испуоенпсти услпва ппнуђаш мпже дпставити у виду непверених кппија. 
Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда на пснпву 
извещтаја за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или 
ппјединих дпказа. 
 Акп ппнуђаш у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави на 
увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 
 Лица кпја су уписана у Регистар ппнуђаша нису дужна да приликпм дпказиваоа испуоенпсти 
пбавезних услпва за ушещће у ппступку јавне набавке, прпписане шланпм 75. став 1. ташке 1), 2) и 4) Закпна п 
јавним набавкама дпстављају наведне дпказе.  
 Ппнуђаши нису дужни да дпстављају дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама 
надлежних пргана.  
 Ппнуђаш је дужан да у свпјпј ппнуди наведе да се налази у Регистру ппнуђаша, кап и да наведе 
интернет страницу на кпјпј су ппдаци кпји су тражени у пквиру услпва јавнп дпступни. 
 Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију 
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски дпкумент. 
 Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, уместп 
дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу пверену пред 
судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним прганпм те државе. 
 Наведена изјава, укпликп није дата на српскпм језику, мпра бити преведена на српски језик пд стране 
пвлащћенпг судскпг тумаша. 
 Акп ппнуђаш има седищте у другпј држави, нарушилац мпже да прпвери да ли су дпкументи кпјима 
ппнуђаш дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе. 
 Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са 
испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, 
пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписани нашин. 
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V  УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

1. Ппдаци п језику на кпјем мпра да буде састављена ппнуда: 

 Ппнуда мпра да буде састављена на српскпм језику. Сви пбрасци, изјаве и дпкументи кпји се 

дпстављају уз ппнуду мпрају бити на српскпм језику. Укпликп су дпкументи извпрнп на странпм језику, мпрају 

бити преведени на српски језик пд стране пвлащћенпг судскпг тумаша. 

2. Упутствп п начину ппднпшеоа ппнуде 

 Од ппнуђаша се пшекује да је уппзнат са закпнима, прпписима, стандардима и технишким услпвима 

кпји важе у Републици Србији за предметне радпве.  Од ппнуђаша се пшекује да прпуши кпнкурсну дпкументацију, 

укљушујући све прилпге, инструкције, услпве угпвпра и спецификације и укажу на евентуалне упшене недпстатке у 

циљу измене и дппуне кпнкурсне дпкументације. 
 Нашин пппуоаваоа пбразаца датих у кпнкурснпј дпкументацији пднпснп ппдатака кпји мпрају бити 
оихпв саставни деп: Ппнуда се сашиоава такп щтп ппнуђаш уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су саставни 
деп Кпнкурсне дпкументације. Ппдаци кпји нису уписани у прилпжене пбрасце пднпснп ппдаци кпји су уписани 
мимп пбразаца неће се уважити, и таква ппнуда ће се пдбити. Све пбрасце пверева и пптписује лице пвлащћенп за 
заступаое. 
 Прецизираое кп пппуоава. Пптписује и пверава ппдатке и пбрасце када ппнуду ппднпси група 
ппнућаша:  
 Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели да пбрасце дате 
у кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или група ппнуђаша 
мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пптписивати и пешатпм пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј 
дпкументацији, изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд материјалнпм и кривишнпм 
пдгпвпрнпщћу (Изјава п независнпј ппнуди, Изјава п ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. став 2. Закпна...,), кпји 
мпрају бити пптписани и пверени пешатпм пд стране свагпг ппнуђаша из групе ппнуђаша. У слушају да се ппнуђаши 
ппределе да један ппнуђаш из групе пптписује и пешатпм пверава пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији – 
наведенп треба дефинисати сппразумпм кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на 
изврщеое јавне набавке, а кпји шини саставни деп заједнишке ппнуде сагласнп шл. 81. Закпна. 
 Ппнуда се дпставља у једнпм примерку, на пбрасцима из Кпнкурсне дпкументације и мпра бити 
јасна и недвпсмислена, шиткп пппуоена – пткуцана или написана непбрисивим мастилпм, и пверена и пптписана 
пд стране пвлащћенпг лица Ппнуђаша. Ппнуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ (захтеване дпказе из шлана 77. ЗЈН п 
испуоенпсти услпва из шлана 75. и 76. ЗЈН и кпнкурсне дпкументције) и ОБРАСЦЕ дефинисане кпнкурснпм 
дпкументацијпм. Обрасци мпрају бити пппуоени, а сваки ОБРАЗАЦ пптписан и пверен пешатпм пд стране 
пвлащћенпг лица за заступаое. 
 Начин и местп ппднпшеоа ппнуде: Ппнуде, са припадајућпм дпкументацијпм, дпстављају се у 
пверенпј затвпренпј кпверти на адресу нарушипца: Ппштинска управа Ппштине Апатин, ул. Српских владара  29, 
25260 Апатин са пбавезнпм назнакпм на лицу кпверте:  “Не птварати – набавка дпбара“, бр.  12/2018 , 
ппщтпм или лишнп. На пплеђини кпверте пбавезнп навести пун назив, адресу, брпј телефпна и факса.  Ппнуђаша 
кап и име пспбе за кпнтакт и е-маил. 
 Рпк за ппднпшеое ппнуда – 24.5.2018. гпдине дп 12,00 часпва. 
 Ппнуда кпја буде примљена накпн датума и сата пдређенпг за ппднпщеое ппнуда сматраће се 
неблагпвременпм.  
 У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду, на нашин 
кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

9 

 Ппнуда се сматра прихватљивпм акп ппнуђач ппднесе: 
 

1. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан „Образац ппнуде“ (Образац 1. у кпнкурснпј дпкументацији)  
2. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Образац бр. 1.1. – „Ппдаци п ппдизвпђашу“, укпликп ппнуђаш 

делимишнп изврщеое набавке ппверава ппдизвпђашу  
3. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Образац бр. 1.2. – „Ппдаци п ппнуђашу кпји је ушесник у 

заједнишкпј ппнуди, укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша 
4. Сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне 

набавке – укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша  
5. дпказе из шлана 75.– дпказе на име пбавезних услпва 

 пппуоену, пешатпм пверену и пптписану  Изјаву ппнуђаша  – Образац бр. 3 

 пппуоену, пешатпм пверену и пптписану  Изјаву ппдизвпђаша  – Образац бр. 3.1. 
6. дпказе на име дпдатних услпва предвиђене кпнкурнпм дпкумнтацијпм 
7. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан Образац структуре ппнуђене цена са упутсвпм какп да се пппуни – 

(Образац бр. 2) 
8. пппуоену, пешатпм пверену и пптписану  Изјаву у складу са шланпм 75. став 2. Закпна (Образац бр. 4. 

кпнкурсне дпкументације) 
9. Образац трпщкпва припреме ппнуде – Образац бр. 5 
10. пппуоену, пешатпм пверену и пптписану  Изјаву п независнпј ппнуди – Образац бр.6 
11. пппуоени, парафирани, пверени пешатпм и пптписани – мпдел УГОВОРА, шиме се пптврђује да ппнуђаш 

прихвата све елементе мпдела угпвпра (Образац бр. 7.) 
12. пппуоену, пешатпм пверену и пптписану  Изјаву п прихватаоу услпва из ЈП и КД – Образац бр. 8 
13. пппуоен, пешатпм пверен и пптписан  – Образац бр.9, Образац изјаве у вези дпстављаоа средстава 

финансијскпг пбезбеђеоа  
 

 
 Нарушилац ће пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти  уписати време пријема и евидентирати брпј и 
датум ппнуде према редпследу дпспећа. 
 Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду п пријему 
ппнуде, у кпјпј се навпде датум и сат пријема ппнуде. 
 

 Птвараое ппнуда пбавиће се у прпстпријама Нарушипца на адреси ул. Српских владара  29, дана  
24.5.2018. гпдине са ппчеткпм у 12,30 часпва.  
Отвараоу ппнуда мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица. Представници ппнуђаша мпрају имати 

писменп и пверенп пвлащћеое кпје ће предати Кпмисији за јавну набавку пре птвараоа ппнуда. 
 

 Разлпзи збпг кпјих ппнуда мпже бити пдбијена: 
 Нарушилац ће пдбити ппнуду акп ппнуђаш: 

 не дпкаже да испуоава пбавезне и дпдатне услпве за ушещће, не дпстави траженп средствп пбезбеђеоа, 

 ппнуди рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг;  

 акп ппнуда садржи друге недпстатке збпг кпјих није мпгуће утврдити стварну садржину ппнуде или није 
мпгуће уппредити је са другим ппнудама.  

 Ппнуда ће бити пдбијена акп је неблагпвремена, непдгпвпрајућа, акп садржи неистините ппдатке, 
или акп не пдгпвара свим пбавезним захтевима из кпнкурсне дпкументације. Ппнуда мпже бити пдбијена акп је 
неприхватљива, у складу са Закпнпм п јавним набавкама. 
 Неблагпвремена ппнуда је ппнуда кпја је примљена пд стране Нарушипца накпн истека рпка 
пдређенпг у Кпнкурснпј дпкументацији. Акп је ппднета неблагпвремена ппнуда, нарушилац ће је пп пкпншаоу 
ппступка птвараоа вратити нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп 
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3. Пбавештеое п мпгућнпсти да ппнуђач мпже да ппднесе ппнуду за једну или више партија и 
упутствп п начину на кпји ппнуда мпра да буде ппднета 

 Јавна набавка се не спрпвпди пп партијама . 
 
 

4. Ппнуда са варијантама 

Ппднпщеое ппнуда са варијантама није дпзвпљенп. 

5. Начин измене, дппуне и пппзива 
 У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин 
кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 
 Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп 
дпставља.  
 Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу:  

ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ АПАТИН, ул. Српских владара  12, 25260Апатин  
 
„Измена ппнуде за јавну набавку радпва – “ Набавка радпва ”, ЈН бр  12/2018   - НЕ ПТВАРАТИ”, или 
„Дппуна ппнуде за јавну набавку радпва – “ Набавка радпва ”, ЈН бр  12/2018    - НЕ ПТВАРАТИ”, или 
„Пппзив ппнуде за јавну набавку радпва – “ Набавка радпва ”, ЈН бр  12/2018   - НЕ ПТВАРАТИ”, или 
„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку радпва – “ Набавка радпва ”, ЈН бр  12/2018   НЕ ПТВАРАТИ”. 
 На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси 
група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих 
ушесника у заједнишкпј ппнуди. 
 Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше, нити да меоа свпју ппнуду. 
 

6. Сампсталнп ппднпшеое ппнуде: 
 Ппнуду мпже ппднети Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп. 
 Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди 
или кап Ппдизвпђаш. 
 

7. Услпви за ппдизвпђаче: 
   Ппнуђач кпји ппнуду ппднпси са ппдизвпђачем дужан је да: 

 у Обрасцу ппнуде (Образац бр.1 у кпнкурснпј дпкументацији) наведе назив и седищте ппдизвпђаша 

 пппуни, пешатпм пвери и пптпище Образац бр. 1.1 у кпнкурснпј дпкументацији, пднпснп наведе назив 
и седищте ппдизвпђаша; кап и прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђашу, а кпји 
не мпже бити већи пд 50 % и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша 

 Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из шлана 75. 
став 1. таш 1), 2)  и 4) ЗЈН 

 Укпликп угпвпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен тај ппдизвпђаш ће бити наведен у 
угпвпру 

 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 тражених услпва. 

8. Заједничка ппнуда: 
 Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша – заједнишка ппнуда. 
 Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1), 2) и 4) 
закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. 
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 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 прпписане шлана 81.став 4. ЗЈН 
 Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, у Обрасцу ппнуде (пбразац 1. у кпнкурснпј дпкументацији) 
навести све ушеснике у заједнишкпј ппнуди. 
 За свакпг ушесника у заједнишкпј ппнуди пппунити, пешатпм пверити и пптписати Образац бр. 1.2 у 
кпнкурснпј дпкументацији. 
 Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према Нарушипцу. 
 

9. Захтеви у ппгледу траженпг начина и услпва плаћаоа, рпка исппруке, евентуалних других 
пкплнпсти пд кпјих зависи исправнпст ппнуде 

 
 9.1. Захтеви у ппгледу начина, рпка и услпва плаћаоа. 
 

 Услпви и начин плаћаоа: Плаћаое ће се врщити у рпку пд 45 (шетрдесетпет) дана пд дана пријема 

исправнпг рашуна пд стране Ппнуђаша, састављенпг на пснпву исппстављене фактуре, пптписане и 

пверене пд стране Нарушипца, сашиоенпј према стварнп исппрушеним дпбрима. 

 Плаћаое се врщи уплатпм на рашун Изврщипца.  

 Аванснп плаћаое није дпзвпљенп.  

Рпк за завршетак  радпва   не мпже бити дужи пд 60 (щездесет) календарских дан пд дана 

закљушеоа угпвпра 

Местп извршеоа радпва: улица Српских Владара у Апатину,  на лпкацијама кпје пдреди Нарушипц 

Гарантни рпк: ппреме и материјала не мпже бити краћи пд 36 месеци пд дана завршетка 

предмета јавне набавке 
 

 Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 
 
 Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда, у складу са шланпм 90. 
Закпна п јавним набавкама. 
 У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд ппнуђаша 
прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 
 Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати ппнуду. 
 

10. Начин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди: 
 Валута: вреднпсти у ппнуди исказују се у динарима. 
 Нашин на кпји мпра бити наведена и изражена цена у ппнуди:  Цене у ппнуди се исказују у 
динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са  урашунатим свим трпщкпвима  кпје ппнуђаш има  у реализацији 
предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати цена без ПДВ-а. 
 Цене кпје ппнуди ппнуђаш биће фиксне тпкпм изврщеоа угпвпра. 
 У слушају да у ппднетпј ппнуди није назнашенп да ли је ппнуђена цена са и ли без ПДВ, сматраће 
се, сагласнп Закпну п јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ. 
 Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са 
шланпм 92. Закпна п јавним набавкама. 
 Структура цене: У цени ппнуђаш треба да урашуна и вреднпст радпва и услуга кпји су 
неппхпдни за изврщеое угпвпра п јавнпј набавци дпбара. 
 Образац структуре цене ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да су 
ташни ппдаци кпји су у пбрасцима наведени. 



 

 

 

 

12 

 Јединишне цене треба пфпрмити такп да пбухвате све трпщкпве (вреднпст материјала, дпбара и 
услуга кпје су нужнп везане за извпђеое дпбара кпја су предмет пве набавке (псигураое, превпз, истпвар, утпвар, 
мпнтажа и други зависни трпщкпви).  
 Ппнуђене јединишне цене мпрају бити јаснп и шиткп исписане. Свака евентуална измена и преправка 
већ уписане цене, мпра бити парафирана и пверена пд стране ппнуђаша, такп да не дпвпди у сумоу, кпја пд 
уписаних цена важи.  
 У тпку пцеоиваоа ппнуде, Кпмисија ће врщити и кпнтрплу рашунарских пперација ппнуђаша, а кап 
мерпдавну, узимати јединишну цену. 
 Јединичне цене из ппнуде су фиксне и не мпгу се меоати у перипду важеоа Угпвпра. 
 

11. Ппдаци п врсти, садржини, начину ппднпшеоа, висини и рпкпвима пбезбеђеоа испуоеоа 
пбавеза ппнуђача 

 
 Врста финансијскпг пбезбеђеоа кпје дпставља изабрани ппнуђаш у тенутку примппредaје предметa 
јaвне нaбaвке: 
 
- Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за  птклaоaое грешaкa у гaрaнтнпм рпку и тп бланкп сппствену 
меницу, кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити 
пверена пешатпм и пптписана пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити дпстављенп 
пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое – писмп, са назнашеним изнпспм кпји се уписује у прпценту пд 
ппнуђене цене и не мпже бити нижи пд 10% укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а. Уз меницу мпра бити 
дпстављена кппија картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у 
менишнпм пвлащћеоу – писму. Рпк важеоа менице је 36 месеци дуже пд дана рпка заврщетка ппсла. Нарушилац 
ће унпвшити меницу дату уз ппнуду укпликп: ппнуђаш није изврщип све свпје пбавезе у свему према усвпјенпј 
ппнуди, технишкпј и кпнкурснпј дпкументацији, у складу са важећим прпписима, технишким нпрмативима и у рпку 
кпји је ппнудпм предвидеп; 
 
- Пбавештеое п начину пзначаваоа ппверљивих ппдатака у ппнуди Ппнуђача: 
 Нарушилац је дужан да: 
- шува кап ппверљиве све ппдатке п Ппнуђашима садржане у ппнуди кпји су ппсебним прпписпм 

утврђени кап ппверљиви и кпје је кап такве Ппнуђаш пзнашип у ппнуди; 
- пдбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у ппнуди; 
- шува кап ппслпвну тајну имена Ппнуђаша, кап и ппднете ппнуде, дп истека рпка предвиђенпг за 

птвараое ппнуда. 
- Неће се сматрати ппверљивпм цена и пстали ппдаци из ппнуде кпји су пд знашаја за примену 

елемената критеријума и рангираое ппнуде. 
 

12. Начин на кпји Ппнуђач мпже тражити дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа  у вези са 
припремаоем ппнуде, уз наппмену да се кпмуникација у ппступку јавне набавке  врши на 
начин пдређен чланпм 20. Закпна 

  Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, путем ппщте на адресу нарушипца у времену пд 
7,00 -14,00 шаспва, тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, 
при шему мпже да укаже нарушипцу и на евентуалнп упшене недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј 
дпкументацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде. 
 Питаоа и дпдатна ппјащоеоа кпја стигну нарушипцу путем е- маил – а накпн 14,00 шаспва сматраће 
се да су пристигла нареднпг раднпг дана. 
 У рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева за дпдатним инфпрмацијама, ппјащоеоима 
кпнкурсне дпкументације, нарушилац ће пдгпвпр пбјавити на Ппрталу јавних набавки.  
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 Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм: „Захтев за дпдатним инфпрмацијама 
или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН  “Набавка дпбара”, ЈН бр. 12/2018  
 Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 (псам) или маое дана пре истека рпка 
за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу рпка 
за ппднпщеое ппнуда. Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да 
дппуоује кпнкурсну дпкументацију.  
 Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20. Закпна и тп:  

1. писаним путем, пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм,  
2. акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша путем 

електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге стране 
захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна и да ушини 
када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое.  

 Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјашоеоа телефпнпм није дпзвпљенп. 
 

13.  Дпдатна пбјашоеоа пд ппнуђача ппсле птвараоа ппнуда, кпнтрпла кпд ппнуђача пднпснп 
оегпвпг ппдизвпђача и исправке грешака у ппднетпј ппнуди 

 Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже да у писанпм пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна 
пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу 
(увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93. Закпна).  
 Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу 
(увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи 
пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг 
ппдизвпђаша.  
 Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених приликпм 
разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа.  
 У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдавна је јединишна цена. 
 Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 
неприхватљиву, на пснпву шлана 93. став 6. ЗЈН. 
 

14. Негативне референце 
 

 Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је ппнуђаш у претхпдне три гпдине пре 
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда у ппступку јавне набавке:  
1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. ЗЈН;  
2) ушинип ппвреду кпнкуренције;  
3) дпставип неистините ппдатке у ппнуди или без пправданих разлпга пдбип да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, 
накпн щтп му је угпвпр дпдељен;  
4) пдбип да дпстави дпказе и средства пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбавезап.  
 Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптврђује да ппнуђаш није испуоавап 
свпје пбавезе пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама кпји су се пднпсили на исти предмет набавке, 
за перипд пд претхпдне три гпдине пре пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда.  
 Дпказ из ст. 1. и 2. пвпг шлана мпже бити:  
1) правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука другпг надлежнпг пргана;  
2) исправа п реализпванпм средству пбезбеђеоа испуоеоа пбавеза у ппступку јавне набавке или испуоеоа 
угпвпрних пбавеза;  
3) исправа п наплаћенпј угпвпрнпј казни;  
4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у угпвпренпм рпку;  
5) извещтај надзпрнпг пргана п изведеним радпвима кпји нису у складу са прпјектпм, пднпснп угпвпрпм;  
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6) изјава п раскиду угпвпра збпг неиспуоеоа битних елемената угпвпра дата на нашин и ппд услпвима 
предвиђеним закпнпм кпјим се уређују пблигаципни пднпси;  
7) дпказ п ангажпваоу на изврщеоу угпвпра п јавнпј набавци лица кпја нису пзнашена у ппнуди кап ппдизвпђаши, 
пднпснп шланпви групе ппнуђаша;  
8) други пдгпварајући дпказ примерен предмету јавне набавке, кпји се пднпси на испуоеое пбавеза у ранијим 
ппступцима јавне набавке или пп раније закљушеним угпвприма п јавним набавкама.  
 Нарушилац мпже пдбити ппнуду акп ппседује дпказ (правпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука 
другпг надлежнпг пргана), кпји се пднпси на ппступак кпји је спрпвеп или угпвпр кпји је закљушип и други 
нарушилац акп је предмет јавне набавке истпврстан.  
 

15.  Врста критеријума за дпделу угпвпра, све елементе критеријума на пснпву кпјих се 
дпдељује угпвпр, кпји мпрају бити пписани и вреднпснпизражени, кап и метпдплпгију за 
дпделу ппндера за сваки елеменат критеријума кпја ће пмпгућити накнадну пбјективну 
прпверу пцеоиваоа ппнуда: 

 
 Одлука п дпдели угпвпра дпнеће се на пснпву критеријум најниже ппнуђене цена.   
 

16. Елементи угпвпра на пснпву кпјих ће наручилац извршити дпделу угпвпра у ситуацији када 
ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм или једнаким брпјем ппндера. 

 У ситуацији када ппстпје две или вище ппнуда са истпм најнижпм ппнуђенпм ценпм, нарушилац ће 
дпделити угпвпр пнпм ппнуђашу кпји је  навеп краћи рпк исппруке и уградое дпбара. Укпликп две или вище 
ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену и исти рпк исппруке и уградое дпбара,  нарушилац ће најппвпљнију 
ппнуду изабрати жребпм.  
 Нарушилац ће упутити ппзив ппнуђашима шије су ппнуде прихватљиве у смислу шлана 3. став 1. ташка 
33. ЗЈН и кпје имају исту најнижу ппнуђену цену, рпкпве исппруке и уградое да присуствују ппступку жребаоа. 
 Ппступак жребаоа впдиће шланпви кпмисије и биће пбављенп у прпстпријама Опщтине Апатин, 
Српских владара  29. О ппступки жребаоа  впди ће се записник. Кпмисија пбезбеђује ппсуду и куглице у кпјима 
ће бити папирићи са називима ппнуђаша кпји су ущли у ппступак жребаоа. Жребаое се заврщава  извлашеоем 
једне куглице пд стране шлана кпмисије, из кпје се вади папирић и шита назив ппнуђаша кпме ће бити дпдељен 
угпвпр у предметнпм ппступку. 
 
 

17. Пбавештеое да накнаду за кпришћеое патената и пдгпвпрнпст за ппвреду заштићених 
права интелектуалне свпјине трећих лица 

 Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне 
свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 
 
 

18. Пбавештеое п начину и рпкпвима за ппднпшеое захтева за заштиту права ппнуђача 
 Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице, кпји има интерес 
за дпделу угпвпра у кпнкретнпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп или би мпгап да претрпи щтету збпг 
ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама ЗЈН (у даљем тексту: ппднпсилац захтева). 
 Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља Републишкпј 
кпмисији. Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 
нарушипца, псим акп пвим закпнпм није другашије пдређенп.  
 Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда 
или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је примљен пд стране нарушипца најкасније 7 
(седам) дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац 
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захтева у складу са шланпм 63. став 2. ЗЈН указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а 
нарушилац исте није птклпнип.  
 Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из става 3. пвпг шлана, сматраће се благпвременим укпликп је ппднет 
најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда.  
 Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра или пдлуке п пбустави ппступка, рпк за ппднпщеое 
захтева за защтиту права је 10 (десет) дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки.  
 Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне 
набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка 
за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка. 
 Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 
ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац захтева знап 
или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  
 Захтев за защтиту права не задржава даље активнпсти нарушипца у ппступку јавне набавке у складу са 
пдредбама шлана 150. ЗЈН.  
 Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу јавних набавки и 
на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд 2 (два) дана пд дана пријема захтева за защтиту права. 
 Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу у изнпсу пд 60.000,00 
динара на брпј жирп рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћаоа: 153 или 253; ппзив на брпј: ппдаци п брпју или 
пзнаци јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права; сврха уплате: ЗЗП; назив нарушипца; 
брпј или пзнака јавне набавке ппвпдпм кпје се ппднпси захтев за защтиту права);  кприсник: бучет Републике 
Србије.  
 Ппнуђаш је дужан да захтев за защтиту права дпстави у складу са шланпм 151. Закпна.  
 Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 148. – 167. Закпна. 

 
19. Пбавештеое п рпку у кпме ће угпвпр бити закључен 

 Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 (псам) 
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна. 
 У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за 
ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5) Закпна.  
 Акп ппнуђаш шија је ппнуда изабрана, пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, нарушилац мпже 
закљушити угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђашем (шлан 113. став 3. Закпна п јавним набавкама). 
 Нарушилац је дужан да пбустави ппступак укпликп нису испуоени услпви за дпделу угпвпра у складу 
са шланпм 109. ЗЈН. Нарушилац дпнпси пдлуку п пбустави ппступка јавне набавке на пснпву извещтаја п струшнпј 
пцени ппнуда. 
 Нарушилац мпже да пбустави ппступак јавне набавке из пбјективних и дпказивих разлпга, кпји се нису 
мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји пнемпгућавају да се заппшети ппступак пкпнша или услед 
кпјих је престала пптреба нарушипца за предметнпм набавкпм збпг шега се неће ппнављати у тпку исте бучетске 
гпдине, пднпснп у наредних щест месеци.  
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Образац бр. 1 
 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
 
 На пснпву ппзива за ппднпщеое ппнуда пбјављенпг на Ппрталу јавних набавки, за ЈН дпбара бр.  
12/2018   је набавка радпва –  Уређеое улице Српских Владара у Апатину, дајемп ппнуду какп следи: 
 

1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
 
 

 
НАЗИВ ППНУЂАЧА: 

 

 
АДРЕСА ППНУЂАЧА: 

 

 
МАТИЧНИ БРПЈ ППНУЂАЧА: 

 

 
ПИБ: 

 

 
ШИФРА ДЕЛАТНПСТИ: 

 

 
ЕЛЕКТ. АДРЕСА ППНУЂАЧА (е-маил): 

 

 
ТЕЛЕФПН/ТЕЛЕФАКС:  
 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ПСПБЕ ЗА КПНТАКТ: 
 

 

БРПЈ РАЧУНА ППНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ 
 

 

 
ЛИЦЕ ПДГПВПРНП ЗА ППТПИСИВАОЕ 
УГПВПРА: 

 

 
 

2) ППНУДУ ППДНПСИ: 
 

А) САМПСТАЛНП 

Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ -  _____________________________________________ 

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ - ______________________________________ 

 
 
Наппмена: запкружити нашин ппднпщеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђашу, укпликп се ппнуда ппднпси 
са ппдизвпђашем, пднпснп ппдатке п свим ушесницима заједнишке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси група 
ппнуђаша. 
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3) ППДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 

 
 

Укупна вред. ппнуде без ПДВ-а: 
 

 

 
ПДВ: 

 

Укупна вред. ппнуде са ПДВ-пм: 
 

 

Рпк и начин плаћаоа 
Не дужи пд 45 (шетрдесетпет) дана пд дана 

пријема исправнпг рашуна пд стране Ппнуђаша, 
састављенпг на пснпву исппстављене фактуре 

 

 
___________ 

дана 

Рпк важеоа ппнуде  
(најмаое 30 дана пд дана птвараоа ппнуде) 

_________________ 
дана 

Рпк за завршетак радпва 
не мпже бити дужи пд 60 (шездесет) 

календарских дан пд дана закљушеоа угпвпра 

_________________ 
дана 

Гарантни рпк (не мпже бити краћи пд 36 
месеци пд дана заврщетка предмета јавне 

набавке) 

_____________ 
месеци 

 
 
 

 
 

4) Одгпвпрнп изјављујем да су све инфпрмације садржане у ппнуди истините и свестан сам да ме даваое 
неташних или непптпуних инфпрмација мпже дпвести дп искљушеоа из пвпг ппступка јавне набавке. 

 
 
 
 
 Местп: ____________                       М.П.                                     Пптпис пвлащћенпг лица 
 Датум: ____________                                                                    _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 НАППМЕНА: Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује 
да су тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. 
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Образац бр. 1.1. 

ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 
     1. 
 

Назив ппдизвпђаша:  

Адреса:  

Матишни брпј:  

ПИБ:  

Одгпвпрнп лице ппдизвпђаша 
- лице пвлащћенп за заступаое – уписанп у регистар 
надлежнпг пргана за регистрацију – АПР) 

 

Име пспбе за кпнтакт:  

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће изврщити 
ппдизвпђаш: 

 

Деп предмета набавке кпји ће изврщити ппдизвпђаш:  

Брпј текућег рашина са називпм и 
седищтем банке кпд кпје се впди 

 

 
Телефпн/факс 
 

 

Е – маил  

 
 

2. Деп предмета набавке кпји ће се изврщити прекп ппдизвпђаша је 
_______________________________________ и изнпси   ____% укупне вреднпсти ппнуде (не мпже бити већи 
пд 50 %), щтп изнпси ________________    динара 
(Слпвима: ________________________________________________________ ) . 

 
 
 Местп: ____________                       М.П.                                     Пптпис пвлащћенпг лица 
 Датум: ____________                                              _________________ 
 
 
 
Наппмена:  
 Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе  ппнуду са 
ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се наведени 
пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг ппдизвпђаш 
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Образац бр. 1.2. 

 ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 

 
 
 Местп: ____________                       М.П.                                    Пптпис пвлащћенпг лица 
 Датум: ____________                                                                   ___________                                                                                          
 Наппмена:  
 Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
заједнишку ппнуду, а укпликп има већи брпј ушесника у заједнишкпј ппнуди пд места предвиђених у табели, 

1) 

Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди: 
(ппдаци п шлану групе – нпсипцу ппсла) 

 

Адреса:  

Матишни брпј:  

ПИБ:  

Одгпвпрнп лице ппдизвпђаша 
- лице пвлащћенп за заступаое – уписанп у 
регистар надлежнпг пргана за регистрацију – 
АПР) 

 

Име пспбе за кпнтакт:  

Брпј текућег рашина са називпм и 
седищтем банке кпд кпје се впди 

 

Телефпн/факс  

 Назив ушесника у заједнишкпј ппнуди:  

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

2) 

Одгпвпрнп лице ппдизвпђаша 
- лице пвлащћенп за заступаое – уписанп у 
регистар надлежнпг пргана за регистрацију – 
АПР) 

 

 Име пспбе за кпнтакт:  

 
Брпј текућег рашина са називпм и 
седищтем банке кпд кпје се впди 

 

 Телефпн/факс  
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пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг 
ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди. 
 
Образац бр. 2 
 
 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ са структурпм ппнуђене цене – 
Уређеое улице Српских Владара у Апатину 

 
 
  

Ппис 
Јед. 

мере 
Кпличина 

Јединична 
цена без ПДВ-

а 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

  Клупа са наслпнпм, димензија 204х78х48/80 cm 
 

кпм. 74   
 

 
Клупа без наслпна, димензија 176 х 48 х 48 cm кпм. 48   

 Квадратне клупе без наслпна, димензија 
 48 х 48 х 48 cm 

кпм. 11   

 Даска за клупу, димензија 204х78х48/80 cm 
 

кпм. 6   

 
Даска за клупу, димензија 176 х 48 х 48 cm кпм. 8   

 
Даска за клупу, димензија 48 х 48 х 48 cm кпм. 1   

 
УКУПНП без ПДВ-а  

 
ПДВ  

 
УКУПНП са ПДВ-пм  

 
 
 
 
 
Местп: ____________                       M.П.                                    Пптпис пвлащћенпг лица 
Датум: ____________                                     _______________ 
Ппдаци унети у Пбразац структуре цене (Пбразац 2), мпрају се слагати са ппдацима унетим у Пбразац 
ппнуде (Пбразац 1) 
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Образац бр. 3 
 
 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА 
 

УСЛПВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 
(члан 75. Закпна п јавним набавкама) 

 

 Ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу ППТВРЂУЈЕМ да ппнуђаш  

________________________________________ испуоава услпве прпписане шланпм 75. ЗЈН за ушещће у ппступку 

јавне набавке мале вреднпсти бр.  12/2018   је набавка радпва –  Уређеое улице Српских Владара у Апатину   и да 

п тпме ппседујемп све дпказе прпписане шланпм 77. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), и тп:  

 да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 

 да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

 да је измирип дпспеле ппрезе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије или 
стране државе у кпјпј има седищте; 

 Пптврђујемп да ћемп, на захтев нарушипца, за гпре наведене пбавезне услпве ппднети пдгпварајуће 
дпказе неведене у делу 5. кпнкурсне дпкументације.  

 
 Обавезујемп се да ћемп без пдлагаоа писменп пбавестити нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са 

испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, 

пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и исте дпкументпвати на пдгпварајући нашин.  

 
 Местп: ___________ М.П. Пптпис пвлащћенпг лица 
 Датум: ___________  _____________ 
 
 
 Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача пптребнп је да се наведени пбразац изјаве 
фптпкппира у дпвпљнпм брпју примерака и пппуни за свакпг члана групе ппнуђач 
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Образац бр. 3.1. 
 
 

ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА 
 

УСЛПВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 
(члан 75. Закпна п јавним набавкама) 

 

 

 Ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу ППТВРЂУЈЕМ да ппдизвпђаш  

________________________________________ кап ппдизвпђаш испуоава услпве прпписане шланпм 75. Закпна п 

јавним набавкама за ушещће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти бр.  12/2018   је набавка радпва –  Уређеое 

улице Српских Владара у Апатину   и да п тпме ппседујемп све дпказе прпписане шланпм 77. Закпна п јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и тп:  

 да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар; 

 да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване 
криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

 да је измирип дпспеле ппрезе и друге јавне дажбине у складу са прпписима Републике Србије или 
стране државе у кпјпј има седищте. 

 

 Пптврђујемп да ћемп, на захтев нарушипца, за пбавезне услпве прпписане шланпм 75. Закпна п јавним 

набавкама ппднети пдгпварајуће дпказе из шлана 77. став 1 Закпна п јавним набавкама, неведене у делу 5. 

кпнкурсне дпкументације (5.1. Обавезни услпви и пптребни дпкази за испуоеое истих).  

 Обавезујемп се да ћемп без пдлагаоа писменп пбавестити нарушипца п билп кпјпј прпмени у вези са 

испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, пднпснп закљушеоа угпвпра, 

пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и исте дпкументпвати на пдгпварајући нашин. Такпђе, 

изјављујемп да смп ппщтпвали пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и 

услпвима рада, защтити живптне средине. 

 

 

 
 Местп: ____________                       М.П.                                    Пптпис пвлащћенпг лица 
 Датум: ____________                                                                    _________________ 
  
 
 
 Наппмена: Образац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг ппдизвпђаша. 
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Образац бр. 4          
 
 

И З Ј А В А  
 

П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКПНА 
 
 
 

 У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу  
 
 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
 

 Ппнуђаш _________________________ из _____________________ у ппступку јавне набавке дпбара бр.  
12/2018   је набавка радпва –  Уређеое улице Српских Владара у Апатину, је ппщтпвап пбавезе кпје прпизлазе из 
важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине и да нема 
забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпшеоа ппнуда. 
 
 
 
 
 
 Местп: ____________                       М.П.                                    Пптпис пвлащћенпг лица 
 Датум: ____________                                                                    _________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача: Изјаву кппирати у дпвпљнпм брпју примерака и иста мпра бити 
пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.. 
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Образац бр. 5  
 

ПБРАЗАЦ  
ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 
 

 У складу са шланпм 88. Закпна п јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015  и 68/2015), 
кап и шлана 6. Правилника п пбавезним елементима кпникурсне дпкументације („Сл.гласник РС“ 86/2015),  
дпстављамп пбразац са структурпм трпщкпва за припремаое ппнуде у јавнпј набавци дпбара бр.  12/2018   –  
Уређеое улице Српских Владара у Апатину   и тп: 

 
  За припремаое ппнуде пп пбјављенпј кпнкурснпј дпкументацији у предметнпј јавнпј набавци, 
Ппнуђаш:____________________________, из ______________________  је имап следеће трпщкпве: 

 
 

 
Ред. 
бр. 

 
Врста трпшка 

 
Изнпс без ПДВ-а 

 
Изнпс са ПДВ-пм 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

 У К У П Н П:   

 
 Наппмена:схпднп чл.88. ст.2 ЗЈН („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/015), трпшкпве припреме 
и ппднпшеоа ппнуде  снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд наручипца накнаду трпшкпва. Акп је 
ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни наручипца, наручилац је дужан да ппнуђачу 
надпкнади трпшкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручипца и трпшкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђач тражип накнаду тих 
трпшкпва у свпјпј ппнуди.  
 
 Местп: ____________                       М.П.                                    Пптпис пвлащћенпг лица 
 Датум: ____________                                                                  _________________ 
 
Наппмена: Укпликп ппнуђаш нема трпщкпва за припремаое ппнуде, није у пбавези  да дпстави пптписан и 
пверен празан Образац. 
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Образац бр.6 

 

 
 

ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 
 
 
 

Ппнуђач – ___________________________ 
 
 

 Ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујемп да је ппнуда бр. 

_________________ за јавну набавку радпва бр.  12/2018   је набавка радпва –  Уређеое улице Српских Владара у 

Апатину  ппднета независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђачима или заинтереспваним лицима.  

 
 

         Датум:                М.П.               Овлащћенп лице ппнуђаша:    

_________________                 ______________________________ 

                     (име и презиме) 

 

                                                                                                      Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша   

 

             _______________________________                     
 

 
 

Наппмена: у слушају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, нарушулац ће пдмах 
пбавестити прганизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. Организација надлежна за защтиту кпнкуренције, 
мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспванпм лицу изрећи меру забране ушещћа у ппступку јавне набавке акп 
утврди да је ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне набавке у смислу 
закпна кпјим се уређује защтита кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку јавне набавке мпже трајати дп 
две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља негативну референцу, у смислу шлана 82. став 1. ташка 2. Закпна. 
 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача: Изјаву кппирати у дпвпљнпм брпју примерака и иста мпра бити 
пптписана пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм.. 
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Образац бр. 7 – Мпдел угпвпра 
 

МПДЕЛ УГПВПРА 
Уређеое улице Српских Владара у Апатину 

(радпви на репарацији дрвених клупа) 
 

 Закљушен дана _______ 2018. гпдине у Апатину између 
 

1. Ппштинске управе Ппштине Апатин, Српских владара бр. 29, кпју заступа  Начелник Ппштинске 
управе Ппштине Апатин Недељкп Вученпвић,  МБ:  08350957;  ПИБ: 101269416; ТР: 840-54640-41 кпд 
Министарства финансија, Управа за трезпр, (у даљем тексту: Наручилац) и 

 
2. __________________________________ из _______________, ул. ______________________, ПИБ - 

_________________________ , МБ - _________________, брпј текућег рашуна ____________________ 
кпд ппслпвне банке  _________________________ (у даљем тексту: Извршилац радпва) 

 
 Оснпв за закљушеое угпвпра за ЈН бр. ____________: 
 1. Одлука п дпдели угпвпра брпј: _______________пд дана ________________; 
 2. Ппнуда изабранпг ппнуђаша бр. ______ пд___________: 
 3. Спецификација дпбара и радпва кап саставни деп пвпг Угпвпра. 
 
 Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују (у случају да је дата заједничка ппнуда): 
- да је исппручилац нпсилац заједничке ппнуде групе ппнуђача брпј____, чији су чланпви групе следећи: 
1.  _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ ______________, МБ 
___________, кпје заступа директпр_________________________________. 
2. _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ ______________, МБ 
___________, кпје заступа директпр_________________________________. 
3. _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ ______________, МБ 
___________, кпје заступа директпр_________________________________. 

Сппразум групе ппнуђача бр. __________ пд дана ______________ је саставни деп пвпг угпвпра. Чланпви групе 
ппнуђача пдгпварају непграниченп сплидарнп према Наручипцу. 

(пппуоава се самп у случају заједничке ппнуде; навести све чланпве групе ппнуђача према наведенпм мпделу угпвпра) 
 

Да је исппручилац делимичнп извршеое набавке ппверип ппдизвпђачу/има: 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ ______________, МБ 
___________, кпје заступа директпр_________________________________ активнспти из набавке кпји ће извршити 
______________________________________ и _______% пд укупне вреднпсти ппнуде. 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ ______________, МБ 
___________, кпје заступа директпр_________________________________ активнспти из набавке кпји ће извршити 
______________________________________ и _______% пд укупне вреднпсти ппнуде. 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ ______________, МБ 
___________, кпје заступа директпр_________________________________, активнспти из набавке кпји ће извршити 
______________________________________ и _______% пд укупне вреднпсти ппнуде. 
(пппуоава се самп у случају  ппнуде са ппдизвпђачем/има; навести све ппдизвпђаче кпјима је ппверенп делимичнп 
извршеое набавке). 

 
ПРЕДМЕТ УГПВПРА 

Члан 1.  
 Предмет угпвпра  је уређеое улице Српских Владара у Апатину, пднпснп, предмет су радпви на 
репарацији дрвених клупа, у  спрпведенпм ппступку јавне набавке мале вреднпсти, пп Ппзиву за ппднпщеое 
ппнуда бр.    __________ пбјављенпм дана ____________ гпд. на Ппрталу јавних набаки, и ппнуди Извпђаша  на 
нашин какп следи: 
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Укупна вред. ппнуде без ПДВ-а: 
 

 

Укупна вред. ппнуде са ПДВ-пм: 
 

 

Рпк и начин плаћаоа 
Не дужи пд 45 (шетрдесетпет) дана пд 
дана пријема исправнпг рашуна пд 
стране Ппнуђаша, састављенпг на пснпву 
исппстављене фактуре 

 
_________________ 

дана 

Рпк важеоа ппнуде  
(најмаое 30 дана пд дана птвараоа 

ппнуде) 

 
_______   

дана 

Рпк за завршетак радпва 
не мпже бити дужи пд 60 (щездесет) 
календарских дан пд дана закљушеоа 

угпвпра  

 
_______   

дана 

Гарантни рпк (не мпже бити краћи пд 
36 месеци пд дана заврщетка предмета 

јавне набавке) 

_____________ 
месеци 

 
 Извпђаш је дужан да заврщи ппсап на нашин и у рпкпвима кпји су пдређени угпвпрпм, прпписима и 
правилима струке. 
  
ВРЕДНПСТ РАДПВА 

Члан 2. 
 Угпвпрена вреднпст радпва изнпси укупнп ____ динара без ПДВ – а (слпвима: _______________), 
пднпснп ________________ са ПДВ-пм (слпвима: _________________________). 
 
 Угпвпрена цена је фиксна и не мпже се меоати услед ппвећаоа цене елемената на пснпву кпјих је 
пдређена.  
 Осим вреднпсти рада, материјала и услуга неппхпдних за изврщеое угпвпра, угпвпрена цена 
пбухвата и трпщкпве прганизације градилищта, псигураоа и све пстале зависне трпщкпве Извпђаша. 
 Јединишне цене из ппнуде важе и за вищкпве, пднпснп маокпве радпва, акп не прелазе 10% пд 
угпвпрених кплишина радпва. 
 Цена пдређена у укупнпм изнпсу пбухвата и вреднпст непредвиђених радпва за кпје је извпђаш у 
време закљушеоа угпвпра знап или је мпрап знати да се мпрају извести. 
 Кпнашна кплишина и вреднпст радпва пп пвпм угпвпру утврђује се на бази стварнп изведених радпва 
пверених у грађевинскпј коизи пд стране струшнпг надзпра и усвпјених јединишних цена из ппнуде кпје су фиксне 
и непрпменљиве, такп да укупна вреднпст не сме прећи пбезбеђена средства за пве намене утврђене бучетпм, 
када пвај угпвпр и престаје. 
 
УСЛПВИ И НАЧИН  ПЛАЋАОА 

Члан 3. 
 
 Плаћаое угпвпрене цене из шлана  2. пвпг Угпвпра Нарушилац ће  врщити, на пснпву рашуна 
састављенпг у складу са пкпншанпм ситуацијпм изведених радпва, кпји се дпставља уз рашун и шини оегпв 
саставни деп, пптписане и пверене пд стране струшнпг надзпра Нарушипца, сашиоенпј према стварнп изведеним 
радпвима, применпм јединишних цена из ппнуде Извпђаша, кпје су фиксне и непрпменљиве, у рпку утврђенпм 
шланпм 1. пвпг Угпвпра, пренпспм средстава на рашун Извпђаша. 
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 Плаћаое се врщи накпн заврщетка и успещнп изврщене примппредаје радпва и пбпстранп 
усаглащенпг кпнашнпг пбрашуна радпва, у угпвпренпм рпку. 
 Нарушилац задржава правп да динамику уплате угпвпрених средстава из пвпг шлана усклађује са 
ликвидним мпгућнпстима бучета лпкалне сампуправе, щта  Извпђаш безуслпвнп прихвата. 
 
РПК  ИЗВПЂЕОА РАДПВА 

Члан 4. 
 Рпк за ппшетак извпђеоа радпва је 7 дана пд дана пптписиваоа угпвпра. 
 Извпђаш је у пбавези да радпве из предмета пвпг угпвпра заврщи: у рпку пд ------  дана пд дана 
увпђеоа у ппсап (максималнп 60 (щездесет) календарских дана) 
 Данпм увпђеоа у ппсап сматра се дан када је нарушилац пбезбедип извпђашу несметан прилаз 
градилищту. 
 Дан увпђеоа у ппсап, струшни надзпр Нарушипца, уписује кап дан ппшетка радпва. 
 Ппд рпкпм заврщетка радпва сматра се дан целпвите спремнпсти истих за технишки преглед, а щтп 
струшни надзпр Нарушипца кпнстатује грађевинским дневникпм. 
 Утврђени рпкпви су фиксни и не мпгу се меоати без сагласнпсти Нарушипца.  
 

Члан 5. 
 Извпђаш има правп на прпдужеое рпка самп у слушају: 
1. елементарних неппгпда и дејства вище силе, 
2. у слушају прекида рада изазваних актпм надлежних пргана за кпје није пдгпвпран Извпђаш, 
3. у слушају да временски услпви пнемпгућавају квалитетнп извпђеое радпва пп технишким прпписима, щтп ће се 
евидентирати свакпг дана уписпм у грађевински дневник. 
 Захтев за прпдужеое рпка Извпђаш ппднпси пдмах пп сазнаоу за пкплнпсти. 
 У слушају да Извпђаш не испуоава предвиђену динамику, пбавезан је да уведе вище изврщилаца без 
права на захтеваое ппвећаних трпщкпва или ппсебне накнаде. Акп Извпђаш падне у дпцоу са извпђеоем радпва, 
нема правп на прпдужеое угпвпренпг рпка збпг пкплнпсти кпје су настале у време дпцое. 

 
Члан 6. 

 Укпликп Извпђаш не заврщи радпве кпји су предмет пвпг угпвпра у угпвпренпм рпку, дужан је да 
плати Нарушипцу угпвпрну казну у висини 0,1% пд укупнп угпвпрене вреднпсти (са ПДВ-пм) за сваки дан 
закащоеоа, с тим щтп укупан изнпс казне не мпже бити већи пд 10% пд угпвпрене вреднпсти. 
 Наплату угпвпрне казне из става 1пвпг шлана Нарушилац ће изврщити, без претхпднпг питаоа и 
пристанка Извпђаша, умаоеоем рашуна наведенпг у пкпншанпј ситуацији. 
 Акп је Нарушилац, збпг закащоеоа у извпђеоу или предаји изведених радпва пд Извпђаша, претрпеп 
щтету кпја је већа пд изнпса угпвпрне казне, мпже пд оега захтевати накнаду щтете, пднпснп ппред угпвпрне 
казне, и разлику дп пунпг изнпса претрпљене щтете, у складу са закпнпм. 
 Ппстпјаое и изнпс щтете нарушилац мпра да дпкаже. 
 
ПБАВЕЗЕ НАРУЧИПЦА 

Члан 7. 
 Нарушилац се пбавезује да : 
- пбезбеди кпнтрплу над изврщеоем угпвпрних пбавеза прекп свпјих струшних служби, 
- пбезбеди врщеое струшнпг надзпра  
- ушествује у раду кпмисије за примппредају и кпнашан пбрашун радпва са Извпђашем. 
 Надзпр над извпђеоем радпва биће пдређен пд стране нарушипца ппсебним рещеоем. 
 Струшни надзпр пунпправнп заступа нарушипца и у оегпвп име и за оегпв рашун мпже да предузима 
све радое у вези са предметпм пвпг угпвпра, а у складу са пдредбама Закпна п планираоу и изградои. 
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ПБАВЕЗЕ ИЗВПЂАЧА 
Члан 8. 

 Извпђаш  се пбавезује да радпве кпји су предмет пвпг Угпвпра изведе струшнп ускладу са ппнудпм, и 
квалитетнп, важећим закпнским и ппдзакпнским прпписима, технишким прпписима, нпрмативима и стандардима 
кпји важе за предметну врсту радпва, ппщте усвпјеним правилима струке и пажопм дпбрпг привредника. 
 Извпђаш радпва је такпђе дужан и да: 
- уреднп и пп прпписима впди неппхпдну дпкументацију са свим прилпзима кпји мпрају бити редпвнп 
пптписивани пд надзпрнпг пргана и пдгпвпрнпг рукпвпдипца радпва 
 - пмпгући врщеое струшнпг надзпра;  
 - набави и угради ппрему и материјал кпји пп квалитету пдгпвара технишкпј спецификацији, услпвима и 
стандардима, кап и да,п свпм трпщку, пбави сва пптребна испитиваоа материјала и ппреме; 
 - пбезбеди атесте за кприщћени материјал, укпликп се такви материјали кпристе; 
 - да пбезбеди дпвпљну радну снагу на градилищту и благпвремену исппруку материјала и ппреме за извпђеое 
угпвпрених радпва; 
 - да уведе у рад вище смена, прпдужи смену или уведе у рад вище изврщилаца без права на ппвећаое трпщкпва 
и без ппсебне накнаде за тп, укпликп не испуоава предвиђену динамику; 
 - да пбезбеди безбеднпст свих лица на градилищту и примену Закпна п безбеднпсти и здравља на раду и свих 
ппдзакпнских аката, такп да се Нарушилац пслпбађа свих пдгпвпрнпсти према државним прганима, щтп се тише 
безбеднпсти, прпписа п защтити живптне средине и раднп-правних прпписа за време укупнпг трајаоа извпђеоа 
радпва дп предаје радпва Нарушипцу;  
 - радпве врщи у угпвпренпм рпку; 
 - п свпм трпщку птклпни сву щтету трећим лицима кпја настане за време и у вези са извпђеоем угпвпрених 
радпва; 
 - у тпку извпђеоа радпва пдржава градилищте и редпвнп уклаоа сав птпадни материјал; 
 - на ппгпдан нашин пбезбеди и шува градилищте, изведене радпве, ппрему и материјал пд прппадаоа, 
пщтећеоа, крађе или унищтеоа, пд увпђеоа у ппсап дп примппредаје изведених радпва; 
 - да ппступи пп свим пснпваним примедбама и захтевима Нарушипца датим на пснпву изврщенпг надзпра и да у 
тпм циљу, у зависнпсти пд кпнкретне ситуације, п свпм трпщку, изврщи ппправку или ппнпвнп извпђеое радпва, 
замену набављенпг или уграђенпг материјала и ппреме, или убрза извпђеое радпва када је запап у дпцоу у 
ппгледу угпвпрених рпкпва;  
 - да гарантује квалитет изведених радпва, упптребљенпг материјала и набављене ппреме;  
 - нарушипцу ппднесе захтев за примппредају изведених радпва, пверен пд стране струшнпг надзпра са предлпгпм 
пкпншане ситуације; 
 - кпмисијски ушествује у примппредаји и кпнашнпм пбрашуну; 
 - птклпни све недпстатке пп записнику Кпмисије за примппредају изведених радпва, у рпку кпји пдреди 
Кпмисија; 
 - накпн заврщетка радпва уклпни градилищне пбјекте, деппнпвани материјал и механизацију и 
 - врщи све друге радпве у пквиру свпјих пвлащћеоа неппхпдних за реализацију предметне јавне набавке. 
 

Члан 9. 
 Извпђаш се пбавезује да пвлащћеним представницима Нарушипца, на оихпв захтев, пружи на увид 
сву дпкументацију п изврщеним радпвима и утрпщеним средствима предвиђеним пвим угпвпрпм. 
 Извпђаш је дужан да ппступи пп свим пснпваним примедбама Нарушипца, пднпснп струшнпг надзпра, 
те да упшене недпстатке птклпни п свпм трпщку. 
 

Члан 10. 
 Извпђаш радпва се пбавезује  да изврщи пбезбеђеое градилищта предузимајући све пптребне мере 
за безбеднпст пбјекта, сапбраћаја, пкплине и защтиту живптне средине утврђене закпнпм. 
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 Извпђаш се пбавезује да ће се у тпку извпђеоа радпва, придржавати и примеоивати свих закпнских 
прпписа из пбласти безбеднпсти и здравља на раду, защтите на раду, защтите живптне средине, прптивппжарне 
защтите и других закпнских прпписа кпји регулищу пбласт рада предметне јавне набвке,  те схпднп тпме, 
безуслпвнп, признаје искљушиву лишну прекрщајну и кривишну пдгпвпрнпст за сву насталу материјалну и 
нематеријалну щтету кпју претрпе заппслени или трећа лица, прпузрпкпвану оегпвим не спрпвпђеоем закпнских 
прпписа, при шему на пвај нашин Нарушипца пслпбађа пд сваке  пдгпвпрнпсти пп пвпм пснпву. 
 
ГАРАНТНИ РПК 

Члан 11. 
 Гарантни рпк за квалитет радпва је 3 гпдине (минимум 3 гпдине) и ппшиое да теше пд дана 
кпмисијске примппредаје радпва.  
 За материјал кпју уграђује извпђаш, важи у ппгледу садржине и рпка, гаранција прпизвпђаша ппреме, 
с тим щтп је извпђаш дужан да сву дпкументацију п гаранцијама прпизвпђаша ппреме, заједнп са упутствима за 
упптребу, прибави и преда нарушипцу. 
  Изабрани ппнуђаш у тенутку примппредaје предметa јaвне нaбaвке дпставља средствп финансијскпг 
пбезбеђеоа за птклaоaое грешaкa у гaрaнтнпм рпку и тп бланкп сппствену меницу, кпја мпра бити 
евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити пверена пешатпм и 
пптписана пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп 
менишнп пвлащћеое – писмп, са назнашеним изнпспм кпји се уписује у прпценту пд ппнуђене цене и не мпже 
бити нижи пд 10% укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а. Уз меницу мпра бити дпстављена кппија картпна 
деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм пвлащћеоу – 
писму. Рпк важеоа менице је 36 месеци дуже пд дана рпка заврщетка ппсла. Нарушилац ће унпвшити меницу дату 
уз ппнуду укпликп: ппнуђаш није изврщип све свпје пбавезе у свему према усвпјенпј ппнуди, технишкпј и 
кпнкурснпј дпкументацији, у складу са важећим прпписима, технишким нпрмативима и у рпку кпји је ппнудпм 
предвидеп; 
 

Члан 12. 
 Материјал, кпји се упптребљава за извпђеое угпвпрених радпва, мпра пдгпварати ппису радпва, 
технишкпј дпкументацији и технишким нпрмативима и пдгпвпрнпст за оегпв квалитет снпси Извпђаш радпва. 
 Извпђаш радпва је дужан да на захтев Нарушипца, ппднесе пптребне атесте п квалитету материјала, а 
пп пптреби и да испита квалитет материјала кпд за тп пвлащћене струшне прганизације. 
 Опрему кпја се уграђује набавља Извпђаш радпва, уз сагласнпст Нарушипца, и пна мпра пдгпварати 
технишкпј дпкументацији, технишким нпрмативима и утврђеним стандардима. 
 Укпликп Нарушилац прекп струшнпг надзпра, утврди да уграђени материјал, не пдгпвара стандардима 
и технишким прпписима пдбија их и забраоује оихпву упптребу. У слушају сппра мерпдаван је налаз пвлащћене 
прганизације за кпнтрплу квалитета. 

Члан 13. 
 Извпђаш је дужан да у тпку гарантнпг рпка, на први писмени ппзив Нарушипца, птклпни, п свпм 
трпщку, све недпстатке кпји се пднпсе на угпвпрени квалитет изведених радпва, уграђених материјала и ппреме, 
а кпји нису настали неправилнпм упптребпм, кап и сва пщтећеоа прпузрпкпвана пвим недпстацима. 
 Акп Извпђаш не приступи изврщеоу свпје пбавезе, из претхпднпг става, пп пријему писменпг ппзива 
пд стране Нарушипца, а у рпку утврђенпм у шлану 1. пвпг Угпвпра, Нарушилац је пвлащћен да за птклаоаое 
недпстатака ангажује другп правнп или физишкп лице, на терет Извпђаша. 
 Извпђаш није дужан да птклпни пне недпстатке кпји су настали кап ппследица неструшнпг рукпваоа и 
упптребе, пднпснп ненаменскпг кприщћеоа. 
 

Члан 14. 
 Укпликп се тпкпм извпђеоа радпва кпји су предмет пвпг угпвпра, ппјави пптреба за извпђеоем 
вищкпва радпва, извпђаш је дужан да застане са тпм врстпм радпва и пбавести струшни надзпр и нарушипца. 
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 За извпђеое вищкпва радпва пптребна је сагласнпст нарушипца. 
 Јединишне цене за све ппзиције из усвпјене ппнуде извпђаша радпва бр. ___ пд _______. за кпје се 
утврди ппстпјаое вищка радпва пстају фиксне и непрпменљиве, а извпђеое вищка радпва дп 10%  кплишине неће 
утицати на прпдужетак рпка заврщетка радпва. Вищкпве радпва, за кпје је дпбијенп писменп мищљеое струшнпг 
надзпра и кпји су усвпјени пд стране нарушипца, извпђаш радпва је дужан да изведе. Исти ће се кпнстатпвати у 
пкпншанпм рашуну. 
 
ДПДАТНИ  (непредвиђени )РАДПВИ 

Члан 15. 
 У слушају да се ппјави пптреба за извпђеоем дпдатних радпва кпји нису укљушени у првпбитни 
предмер и предрашун радпва, Извпђаш је дужан да застане за извпђем радпва. 
 
 ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 16. 
 Извпђаш п заврщетку радпва кпји су предмет пвпг Угпвпра пбавещтава струшни надзпр Нарушипца, а 
дан заврщетка радпва уписује се у грађевински дневник или други дпкумент. Примппредаја и кпнашан пбрашун 
изведених радпва врщи се кпмисијски. 
 Кпмисију за примппредају и кпнашан пбрашун радпва пбразује Нарушилац, а шине је пп један 
представник Нарушипца, струшнпг надзпра и Извпђаша 
 Кпмисија сашиоава записник п примппредаји кпји пптписују сви шланпви кпмисије.  
 Грещке, пднпснп недпстатке кпје утврди струшни надзпр нарушипца или кпмисија за примппредају и 
кпнашан пбрашун Извпђаш мпра птклпнити без пдлагаоа. Укпликп те недпстатке Извпђаш не ппшне да птклаоа у 
рпку пд 5 дана пп пријему ппзива пд стране Нарушипца и акп их не птклпни у сппразумнп утврђенпм рпку, 
Нарушилац ће радпве ппверити другпм извпђашу радпва на рашун Извпђаша.  
 Евентуалнп уступаое птклаоаоа недпстатака другпм извпђашу Нарушилац ће изврщити на рашун 
извпђаша, с тим щтп је дужан да ппступа кап дпбар привредник. 
 Нарушилац се пбавезује да пбезбеди технишки преглед радпва и упптребну дпзвплу. 
 

Члан 17. 
 Кпнашна кплишина и вреднпст радпва пп пвпм угпвпру утврђује се на бази стварнп изведених радпва 
пверених пд стране струшнпг надзпра и усвпјених јединишних цена из ппнуде кпје су фиксне и непрпменљиве. 
 Кпнашни пбрашун се исппставља истпвременп са записникпм п примппредаји радпва. 
 
РАСКИД УГПВПРА 

Члан 18. 
 Нарушилац има правп на једнпстрани раскид угпвпра у следећим слушајевима щтп Нарушилац и 
Извпђаш признају: 
- акп Извпђаш непправданп касни са извпђеоем радпва дуже пд 15 радних дана у пднпсу на угпвпрену динамику 
- акп Извпђаш радпве извпди неквалитетнп и не ппступа пп примедбама надзпрнпг пргана Нарушипца, 
- акп изведени радпви не пдгпварају прпписима или стандардима за ту врсту радпва и квалитету из ппнуде 
Извпђаша 
- у слушају недпстатка средстава за оегпву реализацију. 
 

Члан 19. 
 У слушају једнпстранпг раскида угпвпра нарушилац има правп да за радпве кпји су предмет пвпг 
угпвпра ангажује другпг извпђаша и активира средствп пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла. Извпђаш је у 
наведенпм слушају пбавезан да надпкнади нарушипцу щтету, кпја представља разлику између цене предметних 
радпва пп пвпм угпвпру и цене радпва нпвпг извпђаша за те радпве. 
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 Угпвпр се раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са птказним 
рпкпм пд 15 дана пд дана дпстављаоа изјаве. Изјава мпра да садржи пснпв за раскид угпвпра. 
 У слушају раскида угпвпра, извпђаш је дужан да изведене радпве пбезбеди пд прппадаоа, да 
нарушипцу преда прпјекат изведенпг стаоа, кап и записник кпмисије п стварнп изведеним радпвима дп дана 
раскида угпвпра. Трпщкпве снпси угпвпрна страна кпја је пдгпвпрна за раскид угпвпра. 
 

Члан 20. 
 Сву щтету кпја настане раскидпм угпвпра снпси Извпђаш, а пвај угпвпр признаје за изврщну исправу 
без права пригпвпра. 
 

Члан 21. 
 У слушају раскида угпвпра Извпђаш је дужан да изведене радпве пбезбеди и сашува пд прппадаоа кап 
и да Нарушипцу преда пресек изведених радпва дп дана раскида угпвпра. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 22. 
 За све щтп пвим Угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п пблигаципним 
пднпсима, Закпна п планираоу и изградои и други релевантни прпписи. 
 

Члан 23. 
              Саставни деп пвпг Угпвпра је:  

 Предмер радпва 

 Ппнуда Изврщипца, кпја пбухвата све услпве и прилoге из кпнкурсне дпкументације  

 Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку мале вреднпсти ЈН бр. 12/2018  

 Средства пбезбеђеоа - Меница за дпбрп изврщеое угпвпрних пбавеза 
 

Члан 24. 
 Сва сппрна питаоа кпја настану у вези са изврщеоем пвпг угпвпра, угпвпрне стране рещаваће 
сппразумнп применпм ппзитивних закпнских прпписа. 
 У слушају да сппр не мпже да буде рещен сппразумнп, за рещаваое истпг надлежан је Привредни суд 
у Спмбпру. 

Члан 25. 
 Овај угпвпр сашиоен је у 4 (шетири) истпветна примерка пд кпјих пп 2 (два ) примерка задржава свака 
угпвпрна страна. 
 
  За НАРУЧИОЦА ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
 
 Прилпжени мпдел угпвпра је саставни деп Кпнкурсне дпкументације и пн представља садржину 
угпвпра кпји ће бити закљушен са изабраним ппнуђашем кпме буде дпдељен угпвпр п јавнпј набавци. 
 Нарушилац ће, акп ппнуђаш без пправданих разлпга пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј набавци, накпн 
щтп му је угпвпр дпдељен, Управи за јавне набавке дпставити дпказ негативне рефренце. 
 МОДЕЛ УГОВОРА ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да је сагласан 
са садржинпм мпдела угпвпра. 
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Образац бр.8  
 
 
 

ИЗЈАВА 
ППНУЂАЧА ДА ЈЕ САГЛАСАН СА УСЛПВИМА ИЗ ЈАВНПГ ППЗИВА  

И КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 
 
 Ппнуђаш________________________________________ из __________________________________,  
ул.____________________________________________бр.______, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм 
пдгпвпрнпщћу изјављује да ппднпщеоем ппнуде у пптпунпсти прихвата све услпве из јавнпг ппзива за 
ппднпщеое ппнуда за јавну набавку радпва бр.  12/2018   је набавка радпва –  Уређеое улице Српских Владара у 
Апатину Одгпвпрнп изјављујем да су све инфпрмације садржане у ппнуди истините и свестан сам да ме 
даваое неташних или непптпуних инфпрмација мпже дпвести дп искљушеоа из предметнпг ппступка јавне 
набавке. 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:                       М.П.     Овлащћенп лице ппнуђаша:    

_________________                              ______________________________ 

                                 (име и презиме) 

 

                                                                                                                Пптпис пвлащћенпг лица ппнуђаша   

 
                _______________________________ 
 
 
 
 
 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача: Изјаву кппирати у дпвпљнпм брпју примерака и иста мпра бити 
пптписана пд стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.  
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Образац бр. 9 

 

 

ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ ДПСТAВЉАОА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА  

Ппштинска управа Ппштине Апатин, Српских владара  бр.29, 25260 Апатин, 

Уређеое улице Српских Владара у Апатину  12/2018   

 
 

Изјављујемo ппд пунпм материјалнпм и мпралнпм пдгпвпрнпщћу да ћeмп, пп пптписиваоу угпвпра, 
предати нарушипцу: 

  
- Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за птклаоаое грешака у гарантнпм рпку и тп бланкп сппствену меницу, 

кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити 
пверена пешатпм и пптписана пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити дпстављенп 
пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое – писмп, са назнашеним изнпспм кпји се уписује у прпценту пд 
ппнуђене цене и не мпже бити нижи пд 10% укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а. Уз меницу мпра бити 
дпстављена кппија картпна деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди 
у менишнпм пвлащћеоу – писму. Рпк важеоа менице је 36 месеци  дуже пд дана рпка заврщетка ппсла.  

Средствп финансијскпг пбезбеђеоа ће бити издатп на нашин и у вреднпсти пдређеним Кпнкурснпм 
дпкументацијпм и Ппнудпм. 

 
 

 

Датум:____________ Пптпис пвлашћенпг лица 

 

Местп:____________                     (М.П.) 

 _________________________ 

 
 

 
 
 

 
НАППМЕНА: 

Изјаву пптписује и пверава ппнуђач, а у случају заједничке ппнуде сви учесници ппнуде ће исту пптписати и 
пверити печатпм. 
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Образац бр. 10 
 
ПИБ: _____________________________________________________________ 
 
Текући рашун(и): ___________________________________________________ 
 
Кпд банке (банака) _________________________________________________ 
дпставља:   
 

МЕНИЧНП ПИСМП - ПВЛАШЋЕОЕ 
- за кприсника бланкп сппствене менице - 

 
Кприсник: Опщтинска управа Опщтине Апатин, Српских владара  бр. 29, Матишни брпј: 08350957, ПИБ: 101269416, 
ж.рш. 840-54640-41 
  
 У прилпгу пвпг акта дпстављамп бланкп  сппствену меницу, серијски брпј:  
 
___________________ 
 
у складу са услпвима за ушещће на јавнпј набавци  12/2018   је набавка радпва –  Уређеое улице Српских Владара 
у Апатину   
 
Овлащћујемп Опщтинска управа Опщтине Апатин, Српских владара  бр. 29, кап НАРУЧИОЦА у ппступку јавне 
набавке, да пвпм меницпм мпже безуслпвнп и непппзивп, плативп на први ппзив и без права на пригпвпр, 
вансудским путем у складу са важећим прпписима, изврщити наплату свпјих пптраживаоа дп изнпса пд: 
 ___________________________________________________________________ 
 
(________________________________________________________________) динара са свих нащих рашуна кап 
Дужника - издавапца менице.  
 
Меница је важећа и у слушају да у тпку трајаоа или накпн дпспећа пп пснпву услпва из кпнкурсне дпкументације 
дпђе дп: прпмена лица пвлащћених за заступаое и распплагаое средствима на текућем рашуну Дужника, 
статусних прпмена кпд Дужника, псниваоа нпвих правних субјеката и др.  
Меница је пптписана пд стране пвлащћенпг лица за заступаое Дужника 
 
 ____________________________________. 
 
Овп менишнп писмп-пвлащћеое сашиоенп је у два истпветна примерка, пд кпјих је један примерак за Кприсника 
а други задржава Дужник. 
 
 
Местп:_____________  
                                                    Ппнуђаш: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________    
 
 

 
 


