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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општинска управа Општине Смедеревска Паланка 
Адреса : Вука Караџића бр.25 
Интернет страница: www.smederevskapalanka.rs 
ПИБ: 102632285 
Матични број: 07199007 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набаве ред. број 1.3.1/2020 је набавка услуга –Кресање шибља и 
растиња у путном појасу општинских путева 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице  за контакт: Милоје Радосављевић  
Е - mail адреса : nabavka@smederevskapalanka.rs 
Контакт тел. 026-310-122,лок.121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smederevskapalanka.rs/
mailto:nabavka@smederevskapalanka.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке редн. бр. 1.3.1/2020 су услуге-  Кресање шибља и растиња у 
путном појасу општинских путева 
 
ОРН: 77341000-Обрезивање дрвећа 
 
2.  Предмет јавне набавке: Услуге 
 
3. Сврха спровођења јавне набавке: Јавна набавка се спроводи ради закључења 
уговора о јавној набавци. 
 
Предмет јавне набавке је ближе одређен у делу техничке спецификације набавке, која је 
саставни део конкурсне документације 
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III  ПРЕДМЕР РАДОВА 

 
 
 
Редни  
 број 

Опис радова  Јединица 
мере 

Количина 

 
1. Сечење густог шибља B=1m   
 
 -машински са одлагањем на страну м2 47.619 
 -машински са утоваром и одвозом 

до 1км м2 12.698 
 

2. 
Кресање грана дрвећа које сметају 
саобраћају са раскресавањем, 
утоваром и одвозом до 3км   

 
-пречника до 10цм ком 2.212 

 
-пречника 10-20цм ком 238 

 
3. 

Кошење банкина машински Б=1м 
дуж некатегорисаних путева м2 129.193 

 
 
Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок за завршетак радова  не може бити дужи од 10 радних дана од дана увођења у 
посао. 
 
Место извођења радова 
Радови се изводе на територији општине Смедеревска Паланка  
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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 
 

1.1. 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 
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде(чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 
1) Финансијски капацитет: 

• да је понуђач у 2017., 2018. и 2019, години остварио пословни 
приход од најмање 10.000.000,00 динара 

• Да у последњих 12 месеци од дана објављивања позива нема 
евидентиране дане блокаде дуже од 3 дана укупно 

2)Технички капацитети: 
 
- да понуђач  у моменту подношења понуде располаже са најмање једним 

возилом са тарупом, погодним за вршење предметних услуга, у власништву, 
закупу или лизингу 

 
3)Кадровски капацитет: 
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- Да располаже кадровским капацитетом, што подразумева да понуђач у моменту 
подношења понуде има запослена или радно ангажована најмање 5 физичких 
радника 

 
1.3.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 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача.   
 
1.4.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, а додатне услове 
испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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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 (Образац 
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. и 76. 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. 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказ: 

1) Финансијски капацитет- 
• да је понуђач у 2017.,2018. и 2019., години остварио пословни приход од 

најмање 10.000.000,00 динара 
Доказ: Извештај о бонитету за 2017, 2018. и 2019. годину за јавне набавке 
(образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре са  сажетим  приказом  
биланса  стања  и  успеха  за  претходне   три године  (2017., 2018. и 2019.г.)  или  
Биланс  стања  и  Биланс  успеха за   претходне   три године  (2017., 2018. и 
2019.г.). 
Изузетно :  Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише 
порез на доходак грађана, води пословне књиге по систему простог 
књиговодства,  доставља биланс успеха, оверен од стране надлежног пореског 
органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне 
три године, (2017., 2018. и 2019.г.). или издат од стране Агенције за привредне 
регистре. 

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат 
пословања (паушалац), доставља копију Решења о паушалном опорезивању 
надлежног органа и копију Књиге о оствареном промету паушално опорезивих 
обвезника за претходне три обрачунске године (2017. ,2018. и 2019..г.). 
 

• Да у последњих 12 месеци од дана објављивања позива нема 
евидентиране дане блокаде дуже од 3 дана укупно 
 
Потврда Народне банке Србије да у последњих 12 од дана објављивања 
позива нема евидентиране дане блокаде. Потврда мора бити издата након 
објављивања позива за подношење понуда. 
 

2)Технички капацитети: 
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- да понуђач  у моменту подношења понуде располаже са најмање једним 

возилом са тарупом, погодним за вршење предметних услуга, у власништву, 
закупу или лизингу 

Доказ:   
-документ којим доказује да поседује најмање једно возило са тарупом (нпр.аналитичке 
картице основног средства, пописна листа, састављене на дан 31.12.2019.год., уговор о 
куповини, рачун и отпремница,...).Технички капацитет може се доказати и фотокопијом 
уговора о набавци опреме односно фотокопијом уговора о закупу или лизингу 
-Копија/очитана саобраћајна дозвола,уколико возило подлеже регистрацији 
 

3) Кадровску капацитет 
Да располаже кадровским капацитетом, што подразумева да понуђач у моменту 
подношења понуде има запослена или радно ангажована најмање 5 физичких 
радника 

Докази:  
  За ангажоване физичке раднике доставља се: - фотокопија обрасца МА или уговора о 
раду, уговора о делу или уговора о обављању привремених и повремених послова.   

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 
члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 
а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 
су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ 
доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 
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 
 

 
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 број 1.3.1/2020 – Кресање шибља и растиња у 
путном појасу општинских путева 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 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 
немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                                              _____________________                                                         
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 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 број 1.3.1/2020 - Кресање шибља и растиња у 
путном појасу општинских путева,а 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) 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 
немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                                             _____________________                                                         
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача.  
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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. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
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: Општина Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића бр. 25. 
11420 Смедеревска Паланка, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Уклањање дивљих 
депонија на територији општине Смедеревска Паланка, ЈН ред.бр. 1.3.1/2020 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 05.06.2020. године 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 наручулац 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. 
    
Понуда мора да садржи: 

• Све образце,изјаве и тражену документациу захтевану поменутом конкурсном 
документацијом или ће поменута понуда бити одбијена као неодговарајућа. 
 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. 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:Општина Смедеревска 
Паланка, ул. Вука Караџића бр.25, 11420 Смедеревска Паланка,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова- Кресање шибља и растиња у путном 
појасу општинских путева,ЈН бр. 1.3.1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова-  Кресање шибља и растиња у путном 
појасу општинских путева 
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, ЈН бр. 1.3.1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова-  Кресање шибља и растиња у путном 
појасу општинских путева, ЈН бр. 1.3.1/2020  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова- Кресање шибља и растиња у 
путном појасу општинских путева, ЈН бр. 1.3.1/2020 - 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. 
 
5. 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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) 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.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. 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) до 6) 
Закона и то податке о:  

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

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
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• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
• понуђачу који ће издати рачун,  
• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 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 законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање  се  врши на основу оверених привремених и окончане ситуацијама са роком 
плаћања до 45 дана. 
Окончана ситуација мора да износи минимум 10% од уговорене вредности. 
8.2. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок за завршетак радова  не може бити дужи од 10 радних дана од дана увођења у 
посао. 
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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. 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. 
У цену су урачунати сви трошкови припреме,обезбеђења градилишта. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
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ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

1) Бланко меница за озбиљност понуде – Изабрани понуђач се обавезује да у 
уз понуду доставити бланко потписану и оверену сопствену меницу за 
озбиљност понуде -безусловну и неопозиву, „по виђењу“ и „без протеста”, у 
висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења као што је 
рок важења понуде, као и Менично овлашћење у корист Наручиоца, Картон 
депонованих потписа и Потврду о извршеној регистрацији менице. 
-Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека 
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
-Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, 
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
-Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

2)Бланко меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да 
при потписивању уговора преда наручиоцу бланко потписану и оверену сопствену 
меницу за добро извршење посла -безусловну и неопозиву, „по виђењу“ и „без 
протеста”, у висини 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла., као и 
Менично овлашћење у корист Наручиоца, Картон депонованих потписа и Потврду о 
извршеној регистрацији менице. 

- Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, меница се задржава до завршетка радова. Наручилац ће уновчити 
меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао cвoje 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором (обавезе 
извршиоца посла су ближе дефинисане у Условима за уговарање, који су 
саставни део ове конкурсне документације и модела уговора).  
- И у случају да извршилац напусти посао извођења радова,(напусти 
градилиште),у било којој фази изградње, без обзира на степен довршености 
посла, наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла, у пуном 
износу.  
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail nabavka@smederevskapalanka.rs  тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 
пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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. 1.3.1/2020 
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. Закона. 
 
14. 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. Закона).  
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.  
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 

mailto:nabavka@smederevskapalanka.rs
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА“. 
-У ситуацији када два или више понуда са истом понуђеном ценом избор најповољније 
понуде ће се извршити на тај начин што ће бити изабрана понуда понуђака који има 
краћи рок за извођење радова. 
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту исти цену ,предност имаће онај понуђач који 
је понудио краћи рок за завршетак радова. 
 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде.  (Образац изјаве, дат је у поглављу X конкурсне документације). 
  
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

• Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 
кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора 
односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно 
одредбама Закона  (у даљем тексту: подносилац захтева).  

• Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна 
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. 

• Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 

• Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије 
одређено. 

• Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам 
дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале 
вредности и квалифокационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања. и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 
Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. 
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• Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 
3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека 
рока за подношење понуда.  

• После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања Одлуке 
на Порталу јавних набавки.  

• Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

• Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу 
оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 
знати приликом подношења претходног захтева. 

• О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од 
дана пријема захтева за заштиту права. 

• У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети 
Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може 
закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву 
за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. 
тачка 3) Закона.  

• Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме 
активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом 
захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у 
поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци 
проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су 
несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку 
наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

• Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона, на рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 у јавној набавци 
мале вредности 

• Потврда и извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи 
печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-
30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или 
ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: 
ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. Информације о 
начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на 
интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-
administrativne-takse.html . 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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20. 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. 
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 услуга- 
Кресање шибља и растиња у путном појасу општинских путева 
, ЈН број 1.3.1/2020 
 
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  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности за набавку услуга-
Кресање шибља и растиња у путном појасу општинских путева, јн 

бр.1.3.1/2020 

22/32 

  
 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
 
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: 

 

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: 

 

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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УСЛУГА- КРЕСАЊЕ ШИБЉА И РАСТИЊА У 
ПУТНОМ ПОЈАСУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

по испостављеним привременим 
ситуацијама, односно 
испостављеној коначној ситуацији, а 
најкасније до 45 (четрдесетпет) дана 
од дана испостављања привремене 
ситуације, односно коначне 
ситуације,оверене од стране 
одговорног лица наручиоца. 

Рок важења понуде 
(не краће од 60 дана од дана отварања понуда) 

 

 
Рок завршетка радова 
максимално до 10 радних дана од дана увођења у посао од 
стране надзорног органа) 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР ОИЗВОЂЕЊУ РАДОВА- КРЕСАЊЕ ШИБЉА И РАСТИЊА У 
ПУТНОМ ПОЈАСУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

 
 

Закључен између: 
1. Општинска управа Општине Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића 25, 

ПИБ 102632285, МБ 07199007 коју заступа начелник Општинске управе Гордана 
Костић (у даљем тексту: Наручилац) 

 
2. Понуђач _______________________, са седиштем у ________________, улица 

_____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, 
рачун бр. _________________ отворен код пословне банке 
_____________________, које заступа директор _______________________, у 
даљем тексту Понуђач. 
 
Са подизвођачем: 
_____________________________________________________, са седиштем у 
_______________________________,  улица ___________________________број 
_____. ПИБ ____________________; МБ ___________________________; рачун 
број _________________________ отворен код ______________________банке, 
кога заступа __________________________као подизвођач  
 
У заједничкој понуди са: 
_____________________________________________________, са седиштем у 
______________________________, улица ____________________________број 
_____. ПИБ ____________________; МБ ___________________________; рачун 
број__________________________ отворен код ___________________________ 
банке, кога заступа _________________ као члан групе понуђача) 

 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђач као најповољнијег 
понуђача за набавку услуга- Кресање шибља и растиња у путном појасу 
општинских путева, а по спроведеном поступку јавне набавке бр. 1.3.1/2020, у 
поступку јавне набавке мале вредности. 

 
Члан 2. 
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Предмет Уговора је извођење услуга- Кресање шибља и растиња у путном појасу 
општинских путева и ближе је одређен усвојеном понудом понуђача број ______  од 
________2020. године, која је саставни део овог Уговора. 
 

Вредност радова - цена 
Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:      
______________  динара без ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене 
понуде Понуђача број _______ од _______2020. године. 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. 
Плаћање ће се вршити у складу са важећим Законом о ПДВ-у. 

Услови и начин плаћања 
Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним  
привременим ситуацијама и окончаној ситуацији сачињеним на основу оверене 
граћевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде 
број_______________ од ___________године и потписаним од стране стручног надзора, 
најкасније до  45 дана од дана испостављања привремене ситуације, односно коначне 
ситуације, оверене од стране одговорног лица наручиоца , с тим што окончана 
ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. 
 
Уколико наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације.  
 
Комплетну документацију неоходну за оверу привремене ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију. 
Понуђач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и 
коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Понуђач 
признаје без права приговора.  
 

Рок  завршетка радова 
Члан 5. 

Понуђач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____ 
радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком 
плану, који је саставни део овог уговора. Динамички план, Понуђач доставља 
овлашћеном надзорном органу Наручиоца, у року од 10 дана од дана потписивања 
уговора.  
Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца, Понуђача 
и стручног надзора. Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински 
дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања 
следећих услова :  
- да је Наручилац обезбедио Понуђачу несметан прилаз градилишту;  
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- да је Понуђач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла; 
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а што 
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

 
 

ВИШКОВИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 
Члан 6. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова, Понуђач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни 
надзор и Наручиоца у писаној форми.  
Понуђач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених 
радова и изводи вишкове радова. 
 

Члан 7. 
Понуђач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног 
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност објекта  или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде 
или другим ванредним  и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у 
току израде пројектне документације.  
Понуђач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 
1.овог члана  о томе обавести Наручиоца. 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 
знатно повећана , о чему је дужан да без одлагања обавести Понуђача.  
Понуђач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.  
 

Члан 8. 
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 
уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу, потребно их је посебно уговорити, 
под условом да не прелазе процењену вредност јавне набавке.  
 

Члан 9. 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Понуђач касни  
са извођењем уговорених радова дуже од 10 календарских дана. 
Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 
његову реализацију. 
 

Члан 10. 
Уколико Понуђач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, 
дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности за 
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од 
вредности укупно уговорених радова. Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу 
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надзорног органа, без претходног пристанка Понуђача, умањењем рачуна наведеног у 
окончаној ситуацији. Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји 
изведених радова, претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу 
захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 
 

Члан 11.  
Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, преда Наручиоцу бланко 
потписану и оверену сопствену меницу за добро извршење посла -безусловну и 
неопозиву, „по виђењу“ и „без протеста”, у висини 5% од укупне вредности уговорабез 
ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла., као и Менично овлашћење у корист Наручиоца, Картон депонованих 
потписа и Потврду о извршеној регистрацији менице, с тим да евентуални продужетак 
рока за завршетак радова има за последицу задржавање меницедо завршетак радова.  

 
Члан 12. 

За све што овим Уговором није посебно  одређено  важи Закон о облигационим 
односима и Закон о планирању и изградњи . 
 

Члан 13. 
Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
-   понуда Понуђача бр. ________ од __________2020. године 
 

Члан 14. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу. 
 

Члан 15. 
Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

 
Члан 16. 

Овај Уговор је сачињен у четири једнака примерака, по два за сваку уговорну страну. 
 
              ЗА НАРУЧИОЦА                                                          ЗА ПОНУЂАЧА                                                                                       
 
  ____________________________                         _______________________ 
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, 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:  Потпис понуђача 
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IX  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 услуга- Кресање шибља и растиња у путном појасу 
општинских путева,бр. 1.3.1/2020 поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  
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X ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
 
 
Редни  
 број 

Опис радова  Јединица 
    мере 

Количина Јединична цена 
без ПДВа (дин) 

Укупна 
вредност 
без ПДВа 
(дин) 
 

 
1. Сечење густог 

шибља B=1m 
 

   
 -машински са 

одлагањем на 
страну м2 47.619   

 -машински са 
утоваром и 
одвозом до 1км м2 12.698   

2. Кресање грана 
дрвећа које сметају 
саобраћају са 
раскресавањем, 
утоваром и 
одвозом до 3км     

 
-пречника до 10цм ком 2.212   

 
-пречника 10-20цм ком 238   

 Кошење банкина 
машински Б=1м 
дуж 
некатегорисаних 
путева м2 129.193   

 
УКУПНО (без ПДВ-а):       ______________ 
            
 ПДВ:                       ______________  
 
УКУПНО(са ПДВ-ом):       ______________
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Упутство: У табели је дати радови који се траже у овој јавној набавци. Потребно је прво 
уписати цену без ПДВ-а, затим ПДВ и на крају укупну цену са ПДВ-ом. 
 
Место_______________ 
Датум_______________ 
 
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и 
потпише чиме се потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
У случају да понуђач подноси заједничку понуду, образац попуњава, потписује и 
печатом оверава споразумом  овлашћени члан из групе понуђача. 

 


