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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 8/2016 број 1398 од 

13.10.2016.године и Решења о именовању комисије за јавну набавку 8/2016 

број 1399 од 13.10.2016.године припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности – Радови на асфалтирању 

саобраћајница у кругу Дома здравља Мало Црниће у Малом Црнићу 

број 8/2016 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Број стране 

I Општи  подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста и количина радова- опис 

радова 

5 

IV Услови за учешће у јавној набавци 

и упутство како се доказује 

испуњеност услова 

 

6-11 

V Упутство понуђачима како да 

сачине понуду 

12-19 

VI Образац понуде 20-26 

VII Образац споразума групе понуђача 27 

VIII Образац изјаве о независној понуди 28 

IX Образац трошкова припреме понуде 29 

X Модел уговора 30-36 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Дом здравља Мало Црниће 

Адреса: ул. Стишка бб, 12311 Мало Црниће  

Интернет страница: www.dzmcrnice.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке 

мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују 

јавне набавке. 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 8/2016 су радови - Асфалтирање саобраћајница у 

кругу Дома здравља  Мало Црниће у Малом Црнићу. 

4. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: Јагодић Негица  

тел: 012/280-326 

Е-маил: dzmcrnice@gmail.com 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1.Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 8/2016 су радови: Асфалтирање саобраћајница у 

кругу Дома здравља Мало Црниће у Малом Црнићу и иста се у Плану 

набавки за 2016. годину налази под редним бројем 11. у одељку РАДОВИ. 

Ознака из општег речника набавке: 45233222 

Набавка није обликована по Партијама 

Набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

III ВРСТА И КОЛИЧИНА  РАДОВА – ОПИС ПОСЛОВА 

 

 

 

       

Ред.б

р 

ОПИС РАДОВА Ј.мере Количина  

1 Чишћење, издувавање, и прскање 

емулзијом површина за 

асфалтирање 

m2 1,633,98  

2 Израда слоја асфалта типа АВ-11, 

дебљине d=5 cm 

m2 1,633,98  
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 

И 76. ЗАКОНА 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чл. 75. Закона, и то: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2. Да 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде ( чл.75 ст.2  Закона) 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 

76. Закона, и то:  
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Кадровски капацитет понуђача:  

Минимални број стално запослених радника са пуним радним временом на 

неодређено или одређено време, које понуђач мора имати је: 

- 3 радника ради формирања минимално радне групе; 

-Да има запосленoг или на други начин радно ангажованог једног 

дипломираног инжењера -одговорног извођача радова, носиоца личне 

лиценце и то: лиценце: 412  или 415 

3.Уколико понуђач  подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 2.  

4.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 

услов из члана 75. став 2. а додатне услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 

Изјаве (Поглавље IV , тачка 3 .), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар 

као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за потписивање. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави Изјаву подизвођача (Поглавље IV , тачка 3.1), потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 За све запослене прилаже се одговарајући образац фонда ПИО (М, М2, 

МА...) из кога се види да је лице засновало радни однос на неодређено 

или одређено време, а за лица које је засновало радни однос на 

одређено време, понуђач је у обавези да достави Уговор о раду који 

мора да буде закључен за период важења уговора.  

 За дипл.грађевинског инжењера    прилаже се одговарајући образац 

фонда ПИО (М, М2, МА...) из кога се види да је лице засновало радни 

однос на неодређено или одређено време, а за лице које је засновало 

радни однос на одређено време, понуђач је у обавези да достави Уговор 

о раду који мора да буде закључен за период важења уговора. Уколико 

је лице на други начин радно ангажовано потребно је доставити уговор 

о радном ангажовању који мора да буде закључен за период важења 

уговора као и  фотокопију важеће личне лиценце са потврдом ИКС о 

периоду важења лиценце. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 

услова у складу са Законом. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа.Понуђач је дужан да без одлагања 

писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 

услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

 

3.1.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке радова: Асфалтирање саобраћајница у 

кругу Дома здравља Мало Црниће у Малом Црнићу број 8/2016, испуњава све 

услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне 

средине. 

5. Понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде  

Место:_____________                                                              Понуђач: 

Датум:_____________             М.П.                                 _____________________ 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

фотокпширана и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом. 
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3.2 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке радова: Асфалтирање саобраћајница у 

кругу Дома здравља Мало Црниће у Малом Црнићу број 8/2016 испуњава све 

услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 

када има седиште на њеној територији). 

4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне 

средине 

5. Подизвођач  нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде  

 

Место:_____________                                                  Подизвођач: 

Датум:_____________                      М.П.                   _____________________  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена 

печатом. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику, јасна и недвосмислена. 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 

коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда 

може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Дом здравља Мало Црниће 12311, Мало 

Црниће, Стишка бб, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Асфалтирање 

саобраћајница у кругу Дома здравља Мало Црниће у Малом Црнићу, ЈН бр 

8/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

Наручиоца до _________________________ до 12:00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији 

у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и 

датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 

непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење 

понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу 

понуде подносити, сматраће се неблаговременом.  

Неблаговремену понуду Наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи :  

 Образац понуде са спецификацијом радова и  понуђеном ценом 

(Поглавље VI, тачке 1- 5);  
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 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Поглавље IV , тачка 3.1);  

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. (Поглавље IV , тачка 3.2), уколико понуђач 

подноси понуду са подизвођачем, 

 Докази о испуњавању додатних услова у складу са конкурсном 

документацијом ( Поглавље IV тачка 2-докази за испуњавање додатних- 

кадровских  услова), 

 Образац споразумa групе понуђача, уколико се подноси заједничка 

понуда ( Поглавље VII ), 

 Образац изјаве о независној понуди ( Поглавље VIII) 

 Образац трошкова припреме понуде ( ПоглавЉе IX уколико је понуђач 

имао трошковe 

 Модел уговора ( Поглавље X ) 

3. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или 

опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 

документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом 

здравља Мало Црниће 12311, Мало Црниће, Стишка бб са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку (радова) – Асфалтирање саобраћајница у 

кругу Дома здравља Мало Црниће у Малом Црнићу, ЈН бр 8/2016 -НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку (радова) - Асфалтирање саобраћајница у 

кругу Дома здравља Мало Црниће у Малом Црнићу, ЈН бр 8/2016 -НЕ 

ОТВАРАТИ” или 
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„Опозив понуде за јавну набавку (радова) – Асфалтирање саобраћајница у 

кругу Дома здравља Мало Црниће у Малом Црнићу , ЈН бр 8/2016 -НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (радова) – Асфалтирање 

саобраћајница у кругу Дома здравља Мало Црниће у Малом Црнићу , ЈН бр 

8/2016 -НЕ ОТВАРАТИ”  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У 

случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити 

да мења своју понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО 

ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у 

Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 

50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, 

уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 

понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 

наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 

услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност услова 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на 

број подизвођача.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке 

понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 

податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 

уговора 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова 

који су наведени у поглављу IV  конкурсне документације, у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност услова 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун 

задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са 

ЗЈН. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из 

поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 

одговарају задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање ће се извршити у року од три дана од дана пребацивања средстава 

од стране оснивача осносно у року од три дана од потписивања записника о 

примопредаји радова. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока за  извођења радова 
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Рок за извршење радова не може бити дужи од 20 дана од дана увођења у 

посао. 

9.3.Место извођења радова 

Место  извођења радова– на адресу наручиоца: 

Дом здравља Мало Црниће 12311, Мало Црниће, Стишка бб 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на 

може мењати понуду. 

9.5. Захтев у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за извршене радове не може бити краћи од две године од 

дана потписивања записника о извршеним радовима. 

10.КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:  

Најнижа понуђена цена 

11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату 

вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена 

без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 

поступити у складу са чланом 92. ЗЈН. 

 

12.СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА  ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 Меница са меничним овлашћењем за добро извршење посла: Изабрани 

понуђач поднеће Наручиоцу приликом закључења уговора једну сопствену 

бланко меницу за добро извршење посла, печатирану и потписану од стране 

овлашћених лица понуђача и менично овлашћење које садржи клаузуле 
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,, безусловно,,  ,, наплатива на први позив, без права на приговор, у висини 

10% од укупне вредности уговора ( без ПДВ ), фотокопију картона 

депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну 

и потврду банке о извршеној регистрацији менице.  Рок важности ове менице 

мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење радова. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе важност менице се мора продужити. 

Средства из Менице за добро извршење посла ће се исплатити 

Наручиоцу као компензација за било који губитак који настане као последица 

немогућности Извођача да испуни свој део уговорних обавеза преузетих на 

основу овог Уговора. 

 Наручилац се обавезује да Меницу за добро извршење посла и 

Менично овлашћење врати Извођачу  у року од 30 (тридесет) дана од дана 

престанка његових обавеза преузетих по основу  овог Уговора. 

13 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац 

ставља на располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 

чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 

бр.8/2016. 

Заинтересовано лице може упутити захтев за додатним информацијама, 

у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, Дом здравља Мало 

Црниће 12311, Мало Црниће, Стишка бб електронски на 

dzmcrnice@gmail.com , или факсом на број..012/280-326 
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Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или 

мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може 

да мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 

понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 

одређен чланом 20. ЗЈН, и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 

Наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 

Наручиоца или понуђача путем електронске поште, 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 да то и учини када је то 

неопходно као доказ да је извршено достављање. 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене 

понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће 

му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 

потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 

позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 

отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 

јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац 

ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  



19 
 

 

16. ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА РЕГУЛИСАН ЈЕ ОДРЕДБАМА ЧЛ. 

138. - 166. ЗЈН.  

У случају да понуђач сматра да су му у току поступка јавне набавке 

повређена права, може на начин и у роковима прописаним чланом 149. 

Закона о јавним набавкама поднети захтев за заштиту права који мора да 

садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама. 

Уплату таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама извршити на 

жиро рачун бр. 840-30678845-06;републичка административна такса, са 

позивом на ЈНМВ бр.4/2015. 

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је 

додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева 

за заштиту права из члана 149. став 6 Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити 

уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 

чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова 

ЈН број 8/2016  

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

Датум                                                                  Понуђач 

                                                       

 

М. П.  
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2) ПОНУДУ  ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

1___________________________________________ 

2___________________________________________ 

3.__________________________________________ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

 

Датум                                                             Понуђач 

_________________    __________________ 

М. П.  

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и навести имена и 

седиште свих понуђача у заједничкој понуди односно све подизвођаче 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Датум                                                                     Понуђач 
____________________        ________________________ 
       

 Подизвођач 

М. П. 
______________________ 
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Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи 

који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

Датум                                                                                   Понуђач 

___________________     ___________________ 

          М. П.   Учесник у зајед.понуди 

        __________________________ 



25 
 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 

заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је 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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5) ПОНУДА СА ОПИСОМ ПОСЛОВА-СПЕЦИФИКАЦИЈОМ РАДОВА 

 

Ред.

број 

ОПИС РАДОВА Јед.м

ера 

количина Цена без 

ПДВ 

Цена са 

ПДВ 

1 Чишћење,издувавање 

и прскање емулзијом 

површинa  за 

асфалтирање 

m2 1.633,98   

2 Израда слоја асфалта 

типа АВ-11, дебљине 

d=5 cm 

m2 1.633,98   

           Укупна цена без ПДВ________________________________ 

 Укупна цена са ПДВ_________________________________ 

Начин и услови плаћања:_____________________________________________ 

Гарантни рок:_______________________________________________________ 

Место извршења радова:_____________________________________________ 

Рок важења понуде:_________________________________________________ 

Рок извршења радова:______________________________________________ 

Лице за контакт и телефон:_______________________________________ 

                  Датум                                                                                      Понуђач 

___________________     _______________ 

    

   М. П.  

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
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VII. СПОРАЗУМ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 Овим споразумом група понуђача који су поднели заједничку понуду, 

међусобно и према Наручиоцу, обавезују се на извршење јавне набавке на 

следећи начин: 

 1.Носилац посла односно подносилац понуде и заступник групе пред 

Наручиоцем је:__________________________________________________ 

 2.У име групе понуђача уговор ће потписати:______________________ 

 3.Рачун за плаћање изведених радова изадаваће:___________________ 

 4.Обавезе сваког од понуђача за извршење уговора су______________ 

 

Овлашћена лица понуђача: 

1.Понуђач_______________,овл.лице______________,потпис______________ 

2.Понуђач_______________,овл.лице______________,потпис______________ 

3.Понуђач________________,овл.лице_____________,потпис______________ 
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VIII.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона,________________________________________,  

                                                                 (Назив понуђача) 

 

даје:  

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

понуду у поступку јавне набавке радова: Радови на асфалтирању 

саобраћајница у кругу Дома здравља Мало Црниће у Малом Црнићу, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум                                                                          Понуђач 

 

М. П.  
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IX. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

   

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

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. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X. МОДЕЛ УГОВОРА  

 

УГОВОР - ЈАВНА НАБАВКАбр. 8/2016 

Закључен између: 

  Домa здравља Мало Црниће  из Малог Црнића  ул. Стишка бб , матични 

број_______________, ПИБ________________________, текући 

рачун_________________Управа за јавна плаћања, кога  заступа директор 

Еслеем др. Емад (у даљем тексту Наручилац)        

и 

_________________________________________________ул. _____________ 

бр. ______, Мат. Број________________ПИБ__________________, текући 

рачун_______________, банка___________________које заступа директор 

________________________________ (у даљем тексту Извођач)  

 

-Уз ангажовање Подизвођача_______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  (Навести назив подизвођача уколико је наведен у понуди, са свим 

подацима као и за понуђача.Уколико има више подизвођача  за сваког 

навести тражене податке 

-Са  учесницима у заједничкој понуди:________________________________ 

 

(навести све учеснике у заједничкој понуди са свим подацима као за понуђача) 

Констатације   

Члан 1. 

 Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник Републике Србије бр. 124/2012, 68/15), на основу јавног 

позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 8/2016 спровео отворени 

поступак набавке радова  - асфалтирање саобраћајница у кругу Дома здравља 

Мало Црниће, 
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-да је Извођач доставио понуду за јавну набавку бр.8/2016 , бр._____ од 

___________ год, евидентирану код Наручиоца под бројем ________ 

од___________.године, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део 

овог уговора; 

- да је Наручилац, на основу понуде Извођача и Одлуке о додели 

уговора бр.__________ од _____________ године изабрао, као најповољнијег, 

Извођача за извођење радова  -асфалтирање саобраћајница у кругу Дома 

здравља, по спроведеном поступку јавне набавке бр. 8/2016. 

 

Предмет уговора  

Члан 2. 

   Предмет овог уговора су радови на асфалтирању саобраћајница у кругу 

Дома здравља Мало Црниће 

 Активности које чине предмет Уговора одређене су понудом 

Извршиоца у делу спецификације радова  достављеној  по предметној јавној 

набавци,  брoj понуде______  од ________године, која је саставни део 

Уговора. 

 

Вредност предмета уговора -цена  

Члан 3. 

Вредност предмета уговора – радова на асфалтирању саобраћајница у 

кругу Дома здравља Мало Црниће износи___________________ динара 

Вредност обрачунатог пореза на додату вредност износи 

________________ динара, што укупно износи ______________  динара. 

 

Начин плаћања 

Члан 4. 

 Наручилац ће плаћање извршити у року од ___дана од дана преношења 

средстава од стране оснивача односно у року од ____дана пријема рачуна и 

документације. 

Све евентуалне несугласице око исправности окончане  ситуације и 

пратеће документације морају бити разрешене у року од 7 дана од дана 

приспећа истих Наручиоцу. 

У случају да Наручилац не плати оверени рачун у уговореном року, 

Извођач има право на зарачунавање законске камате. 
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Квалитет извршених  радова                     

Члан 5. 

Извођач се обавезује да активности из предмета уговора изведе 

квалитетно и одговорно, посебно водећи рачуна да својим активностима не 

проузрокује оштећење имовине Наручиоца, за шта ће, у случају да се 

наведено утврди, сносити пуну одговорност као и обавезу накнаде штете.  

   Извођач се обавезује да радове из предмета Уговора пружи употребом 

сопствених средстава за рад и опреме, а у складу са позитивним законским и 

другим прописима и добрим пословним обичајима, посебно имајући у виду 

значај објекта у коме се радови врше. 

 Извођач је одговоран да за предузимање мера заштите на раду и других 

мера у складу са важећим прописима, као и да одреди лице које ће бити 

одговорно за организацију рада.   

 

Пријем радова  

Члан 6. 

Извођач  се обавезује да радове  из члана 2. овог Уговора изврши у 

свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

Сматра се да су радови  извршени адекватно када комисија коју 

сачињавају представник Нарућиоца, стручни орган и представник Извођача 

потпишу Записник о извршеним радовима.  

 Под квалитативним и квантитативним пријемом извршених  радова 

подразумева се извршење активности из предмета Уговора сагласно 

спецификацији, обиму и техничким карактеристикама из усвојене понуде, 

заједно са достављањем пратеће документације, као и сагласно посебним 

захтевима Наручиоца које су уговорне стране усагласиле на основу овог 

уговора. 

   Ако су услуге које је Извођач пружио неадекватне односно не 

одговарају неком од елемената садржаном у конкурсној документацији и 

прихваћеној понуди или посебним захтевима Наручиоца усаглашеним са 

Извршиоцем, Извођач  одговара по свим законским одредбама о 

одговорности за неиспуњење обавезе. 
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Рок и динамика извршења                          

Члан 7. 

Извођач радова се обавезује да активности из члана 1. овог Уговора 

изведе у року од _________ дана од дана увођења у посао. 

 Рокови за пружање конкретних радова, по посебном захтеву 

Наручиоца, дефинисаће се заједнички утврђеним термин-планом у 

зависности од потреба Наручиоца и могућности Извршиоца.                                                                            
 

Уговорна казна  

Члан 8. 

Уколико Извођач не изведе радове из предмета Уговора у року  

обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,1% од укупно 

уговорене вредности за сваки дан закашњења. Износ укупно утврђене 

уговорне казне не може бити већи од 5% укупне вредности Уговора. 

Наручилац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне 

наплати књижним задужењем. 

 Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извршењем 

активности из предмета Уговора  или одустане од даљег пружања услуге из 

предмета Уговора, Наручилац има право да раскине уговор и захтева накнаду 

штете коју је због тога имао, као и да повери наставак и завршетак 

активности из предмета Уговора другом лицу, на рачун Извршиоца. 

 

Обавезе Наручиоца   

Члан 9. 

Наручилац је обавезан да: 

   -писменим путем обавести Извршиоца о лицу одређеном за 

вршење надзора на извршењем активности из предмета Уговора, 

  -Извршиоцу обезбеди несметани приступ простору на коме ће се 

пружати услуге из предмета Уговора. 

 

Обавезе Извођача        

Члан 10. 

Извођач је обавезан да: 
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 -активности из предмета Уговора изведе стручно и квалитетно у свему 

према техничкој документацији, важећим техничким прописима, 

нормативима и стандардима, 

 -уредно води грађевински дневник и осталу техничку документацију. 

 -писаним путем обавести Наручиоца о лицу које ће руководити 

извођењем радова, 

 -спроведе све потребне мере заштите на раду као и мере противпожарне 

заштите, 

 -изврши обезбеђење своје опреме, алата и материјала, 

 -надзорном органу Наручиоца достави списак свих својих радника који 

ће бити ангажовани на извршењу уговорених активности,  

 -поступи по оправданим примедбама надзорног органа, 

 -поступа сагласно свим обавезама предвиђеним техничким 

спецификацијама и конкурсном документацијом предметне набавке.  

 

Гарантни рок  

Члан 11. 

 Извођач радова гарантује квалитет изведених радова у периоду од 

______ година, рачунајући од дана када је извршен пријем изведених радова, 

тј. потписан Записник о изведеним радовима.  

 Уколико надзорни орган Наручиоца утврди да изведени радови имају 

недостатке,  примедбе ће у виду Приговора упутити овлашћеном лицу 

Извршиоца, уз одређивање рока у коме је Извођач дужан да отклони 

недостатке.  

 Извођач је дужан да у датом року отклони све недостатке  из 

Приговора. У случају да Извођач у датом року не отклони недостатке 

наведене у приговору Наручиоца, Наручилац има право да сам отклони 

недостатке или да ангажује друго лице, на терет Извршиоца.   

Виша сила  

Члан 12. 

  Под појмом више силе сматрају се спољни  ванредни догађаји који 

нису постојали у време закључења Уговора, који су настали мимо воље и 

моћи уговорних страна, чије наступање и дејство уговорне стране нису могле 

спречити, а који својим утицајем одлажу или спречавају извршење свих или 

једног дела уговорених обавеза. 
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За време трајања више силе, права и обавезе уговорних старна мирују и 

не примењују се санкције за неизвршење уговорених обавеза о року. 

 Уговорна страна која је погођена вишом силом обавестиће телеграмом 

или факсом другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе, 

уколико се њено трајање може предвидети. Ова обавештења се морају 

писмено потврдити. Уговорна страна погођена вишом силом на исти начин ће 

обавестити другу уговорну страну о престанку дејства више силе.  

Уговорна страна погођена вишом силом је обавезна да докаже настанак 

више силе веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, 

уколико то није ноторна чињеница. 

Раскид уговора  

Члан 13. 

До раскида уговора може доћи: 

 -ако пружање радова из предмета Уговора није у складу са обострано 

усаглашеном динамиком, 

 -ако уговорне стране заједно констатују да су настале посебне 

околности које онемогућавају извршење уговора, 

 -ако Наручилац не извршава своје обавезе које битно утичу на наставак 

активности Извршиоца, 

 -ако се Извођач не придржава уговорених обавеза које се односе на рок 

и квалитет пружања радова из предмета Уговора. 

 

Решавање спорова  

Члан 14. 

  Све спорове настале поводом извршења овог уговора уговорне стране 

ће решавати споразумно.  

 Уколико спорови не буду решени споразумно, уговара се надлежност 

стварно надлежног суда у Пожаревцу. 

 

Завршне одредбе  

Члан 15. 

 Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица 

уговорних страна.      
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 За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  

Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од 

стране овлашћених лица уговорних страна. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 

(четири) примерка припадају Наручиоцу,  а 2 (два) примерка Извршиоцу.   

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и 

да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

 

 

   ИЗВОЂАЧ                                                         НАРУЧИЛАЦ 

_________________         Директор 

                Еслеем др.Емад 

        

 

 

 

 

 

 


