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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сужбени гласник РС“, 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац, Град Вршац је дана 17.03.2017. године 
сачинио 
 

 
 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОДРЖАВАЊA АТАРСКИХ ПУТЕВА У ДЕЛУ КО 

ВРШАЦ ФАЗА I, Ред. бр. ЈН 404-25/2017 
 
 
 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство је расписао 

конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у 2017. години. Како 

би могао да учествује на наведеном конкурсу, наручилац, град Вршац је изменио 

Техничке  спецификације и друге захтеве наручиоца, односно предмер радова на 

страни 4 од 28 конкурсне документације и сходно томе прилагодио Услове за учешће у 

поступку јавне набавке на страни 5 од 28, Упутство како се доказује испуњеност услова 

на страни 6 од 28 и Образац структуре цене на страни 14 од 28. Измене и допуне су 

саставни део конкурсне документације и обавезне су за све понуђаче. Понуђачи који су 

то већ учинили, не морају поново да обиђу локацију.  

 
 
 
Прилог: 
1) измењена  конкурсна документација 
 
 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
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Град Вршац  
Трг победе 1, 26300 Вршац 

 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

 
 
 
 

 ОДРЖАВАЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА У ДЕЛУ КО ВРШАЦ ФАЗА I 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВРШАЦ, март  2017. године 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
I.1.    Предмет јавне набавке  
 

Предмет јавне набавке: одржавање атарских путева у делу КО Вршац фаза I  
 
I.2.    Партије 
 

Јавна набавка није обликована по партијама 
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II ТЕХНИЧКЕ  СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА  
 

 
 

 

КАТАСТАРСКИ 

БРОЈ ПАРЦЕЛЕ 

ШИРИНА 

ПАРЦЕЛЕ 

 (m) 

ПОВРШИНА 

ПАРЦЕЛЕ 

(m²) 

ДУЖИНА 

ТРАСЕ 

(m) 

ШИРИНА 

КОЛОВОЗА 

 (m) 

ПОВРШИНА 

КОЛОВОЗА 

(m²) 

30550 4 5858 1465 4 5858 

 
 
 

РЕДНИ 

БРОЈ 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

ЈЕД 

МЕРЕ 

КОЛИЧИНА 

(m²) 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА 

(дин) 

ИЗНОС 

(дин) 

1 Исколчавање и обележавање трасе, рад 

машине на скидању слоја земљаног 

материјала са одбацивањем у страну, 

планирање и набијање постељице, 

набавка транспорт и уградња туцаника у 

слоју од д=20цм са завршним 

планирањем пошљунчаног пута. 

Обрачун по м² пошљунчаног пута m² 5858   

2 Набавка, транспорт и санирање цевастог 

пропуста са крилним зидовима 

АБ пропуст ø600, L=8м, на кат.парцели 

29638 ком 1   

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ УРАЧУНАТОГ ПДВ-а ОД 20%  

ПДВ  

УКУПАН ИЗНОС СА УРАЧУНАТИМ ПДВ-ом ОД 20%  

 
 
 
 
 
Датум:_______________________ 

           Сагласан ПОНУЂАЧ 
  
_____________________________  

                           М.П.            (потпис одговорног лица понуђача) 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Ова конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  
 
IV.1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
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) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке  (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) и то 
Лиценцу за обављање послова у области управљања водама, издату 
од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
која  се односи на водно подручје "Бачка и Банат", сектор D.20. 
deonica D.20.5 објекат D.20.5.4; сектор D.21. деонице D.21.1.-D.21.5 и 
мелиорационо подручје " Горњи Дунав“, хидромелиорациони систем 
GD JB 233.- GD JB 262. 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произилазе 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: 

1) Да понуђач минимум 30 дана пре објављивања јавног позива у 
радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано у 
складу са радноправним прописима има минимум: 
- два геометра од тога један са геодетском лиценцом другог реда, 

 - три руковаоца грађевинским машинама са специјализованим 
дипломама за управљање грађевинским машинама.  
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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. 
  
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, 
услов из члана 75.став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршења дела набаке за који је неопходна 
испуњеност тог услова, а додатне услове испуњавају заједно. 

 
 

IV.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач 
доказује достављањем Изјаве (дата је у  прилогу),  којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке. 
 
Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, доказује се тако што 
се доставља копија важеће лиценце  за обављање послова у бласти 
управљања водама, издата од стране Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, која  се односи на водно подручје "Бачка и 
Банат", сектор D.20. деоница D.20.5 објекат D.20.5.4; сектор D.21. деонице 
D.21.1.-D.21.5 и мелиорационо подручје " Горњи Дунав“, хидромелиорациони 
систем GD JB 233.- GD JB 262. 
 
Изјава о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона 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, изјаву којом потврђује 
испуњеност услова потписује само понуђач. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, изјава члана групе понуђача  о 
испуњености услова мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
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. 

 
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. 
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет старницама надлежних органа, али треба да наведе који су то 
докази. 
 
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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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 
 
 
 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:      ______________________________________ 
 
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА: _____________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да 
понуђач и подизвођачи (уколико су наведени у понуди) испуњавају услове 
утврђене конкурсном документацијом из чл. 75 и 76. Закона о јавним 
набавкама («Службени гласник РС» бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) за јавну 
набавку бр. 404-25/2017, одржавање атарских путева у делу КО Вршац фаза I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: _______________        
 

      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 
 

          ____________________________________ 
       
 

                     ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 
 

___________________________________ 
 

               М.П.   
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ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 
 
 
 

 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:      ______________________________________ 
 
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА: _____________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да 

испуњавамо услове утврђене конкурсном документацијом из  чл. 75 и 76. 
Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) за јавну набавку бр. 404-25/2017, одржавање атарских путева у делу 
КО Вршац фаза I. 

 
 

 

 

Напомене:  
-Образац копирати у потребном броју примерака, за све чланове групе понуђача; 
-Овај образац попуњавају и оверавају сви чланови групе понуђача; 
-Овај образац се подноси само уколико се подноси заједничка понуда.  

 
 
 
 

Датум: _______________        
 

      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 
 

          ____________________________________ 
       
 

                     ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 
 

___________________________________ 
 

               М.П.   
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
 
V.1. Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор  

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 

V.2.  Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем 
пондера  

 
Уколико буду поднете две или више понуда са истом понуђеном ценом, 
наручилац ће доделити уговор понуђачу са краћим роком завршетка посла. 
Уколико су сви горе наведени критеријуми исти, наручилац ће најповољнију 
понуду изабрати жребом. 
 
У случају да се најповољнија понуда бира жребом, наручилац ће позвати 
понуђаче са истом понућеном ценом и роком завршетка посла да 
присуствују извлачењу, а уколико се не одазову, то ће урадити без њиховог 
присуства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
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VI.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда број ____________ од ______________ за ЈН бр. 404-25/2017, одржавање атарских 

путева у делу КО Вршац фаза I  
 
 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
пословно име или скраћен назив:   
адреса седишта:  
овлашћено лице за потписивање уговора:  
особа за контакт:  
e-mail:  
телефон:  
факс:  
текући рачун:   
банка:   
матични број:   
шифра делатности:   
ПИБ број:  

 

Понуду дајемо (заокружити):      а) самостално     б) заједничка понуда    в) са подизвођачем 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а: _____________________________________________ 
 
Укупна вредност понуде са ПДВ-ом:  ____________________________________________ 
 
Начин плаћања: Плаћање изведених радова вршиће се на основу привремених и окончане 
ситуације.   
  
Рок за завршетак посла: _________ календарских дана од дана увођења у посао  
 
Рок важења понуде:  ______ ( најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда). 
 
Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачима: _____% 
 
Део предмета набавке који ће се вршити преко подизвођача:___________________________ 

________________________________________________________________________________  
 
 
Напомена: Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се 
врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем. 
 
 
                                                Потпис понуђача: 
 
             М.П.             ________________________ 
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Прилог: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. 
став 4. Закона о јавним набавкама. 
 
 
Напомена: Понуђач попуњава и доставља овај образац само уколико се подноси заједничка понуда. 

ОБРАЗАЦ  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА - ЧЛАНОВИМА  ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ 
ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
ЈН- 404-25/2017,  одржавање атарских путева у делу КО Вршац фаза I  

ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ  
Овлашћени члан који је носилац посла и који подноси понуду: 
скараћено пословно име:___________________________________ 
адреса седишта :___________________________________________ 
матични број:_____________________________________________ 
ПИБ:____________________ 
име овлашћеног лица за потписивање уговора:________________ 
Телефон/факс:___________________________ 
e-mail:___________________________________ 

 
 
 
Потпис одговорног лица: 
______________________ 
                                       м.п. 

Члан групе: 
скараћено пословно име:___________________________________ 
адреса седишта :___________________________________________ 
матични број:_____________________________________________ 
ПИБ:____________________ 
име  лица за контакт:______________________________________ 
Телефон/факс:___________________________ 
e-mail:___________________________________ 

 
 
 
Потпис одговорног лица: 
______________________ 
                                       м.п. 

Члан групе: 
скараћено пословно име:___________________________________ 
адреса седишта :___________________________________________ 
матични број:_____________________________________________ 
ПИБ:____________________ 
име  лица за контакт:________________________________ 
Телефон/факс:___________________________ 
e-mail:___________________________________ 

 
 
 
Потпис одговорног лица: 
______________________ 
                                       м.п. 

Члан групе: 
скараћено пословно име:___________________________________ 
адреса седишта :___________________________________________ 
матични број:_____________________________________________ 
ПИБ:____________________ 
име  лица за контакт:________________ 
Телефон/факс:___________________________ 
e-mail:___________________________________ 

 
 
 
Потпис одговорног лица: 
______________________ 
                                       м.п. 

     Датум:______________________ 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР  

   

Адреса седишта     
Матични број     
ПИБ     
Име особе за контакт     
Електронска адреса     
Број телефона     
Број факса     
Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач  

   

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач  

   

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име или скраћени назив из 
регистра АПР  

   

Адреса седишта     
Матични број     
ПИБ     
Име особе за контакт     
Електронска адреса     
Број телефона     
Број факса     
Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач  

   

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач  

   

 
Напомене:  
-Понуђач попуњава и доставља овај образац само уколико се подноси понуда са 
подизвођачем. 
-Образац оверава понуђач 
 
Датум:  _________________                           М.П.                     Потпис понуђача 
 

     ___________________ 

ОБРАЗАЦ  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
ЈН 404-25/2017,  одржавање атарских путева у делу КО Вршац фаза I 
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VI.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 

 
 

Р 
бр Опис позиције Јед 

мере 
Кол 
(m²) 

 
Јед 

 цена 
без ПДВ-а 

 

Јед 
 цена 
са ПДВ-
ом 

Укупно 
без ПДВ-а 

Укупно 
са ПДВ-ом 

1 Исколчавање и 

обележавање трасе, рад 

машине на скидању слоја 

земљаног материјала са 

одбацивањем у страну, 

планирање и набијање 

постељице, набавка 

транспорт и уградња 

туцаника у слоју од д=20цм 

са завршним планирањем 

пошљунчаног пута. 

Обрачун по м² 

пошљунчаног пута m² 5858 

    

2 Набавка, транспорт и 

санирање цевастог 

пропуста са крилним 

зидовима 

АБ пропуст ø600, L=8м, на 

кат.парцели 29638 ком 1 

    

 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 
За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, образац 
потписује одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача образац, потписује 
одговорно лице овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА осим ако 
СПОРАЗУМОМ није друкчије одређено. 
 
 
 
 
 
 
Датум:  _________________                           М.П.                     Потпис понуђача 
 

                 _____________________ 
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VI.3. 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:  _________________                           М.П.                     Потпис понуђача 
 

     ___________________ 
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VI.4. 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 бр. 404-25/2017, одржавање атарских путева у 
делу КО Вршац фаза I поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
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 пону ду подноси група понуђача, Изјава мора бити  потписана од 
стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена 
печатом. 
 
 
 
 
 

Датум:  _________________                           М.П.                     Потпис понуђача 
 

     ___________________ 
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VI.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
 
 

Понуђач__________________________________________ у поступку јавне 
набавке  бр. 404-25/2017, одржавање атарских путева у делу КО Вршац фаза I 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:  _________________                           М.П.                     Потпис понуђача 
 
                        ________________ 
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VI.6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потврда да је : 
 
 
 
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:      ______________________________________ 
 
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА: _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
дана ____________________ 2017. године заједно са представником наручиоца 

обишао наведену локацију из Техничке спецификације/Предмера радова, стекао 

увид у постојеће стање,  упознао се са радним задатком и свим детаљима који су 

неопходни за припремање понуде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Члан комисије за комасацију за  
      територију града Вршца  
 
 
                                                 М.П. 

                                                                                     _______________________ 
                                                                                              Зоран Стефанов 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА  

 
УГОВОР О JAВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

 НА ОДРЖАВАЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА У ДЕЛУ КО ВРШАЦ ФАЗА I  
  

Закључен дана ___________. године, између 

 

1. ГРАД ВРШАЦ са седиштем у Вршцу, Трг победе 1, МБ: 8267944 ПИБ: 

100912619, број рачуна: - Управа за трезор: 840-14640-52, кога заступа  

Градоначелник Драгана Митроивић (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране и  

и 

2. ___________________________ са седиштем у _____________ улица 

____________________,  број _____, ПИБ _____________, МБ _______________, 
кога заступа директор _________________________,  ( у даљем тексту: Извођач) 
 

 

I  ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1. 

        Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о 
јавним набавкама спровео поступак за набавку радова на одржавању атарских путева 
у делу КО Вршац фаза I, у којем је понуда Извођача  бр. _________ од  _______. 
године, изабрана као најповољнија. 

 
Члан 2. 

Сагласно члану 1. овог Уговора Извођач се обавезује да за потребе 
Наручиоца, изведе радове на одржавању атарских путева у делу КО Вршац фаза I  
у свему према изабраној Понуди Извођача и предмеру радова из конкурсне 
документације, који су саставни део овог Уговора  
 
 
 

II ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ 
Члан 3. 

 Уговорне стране сагласно прихватају цену из понуде Извођача у укупном 
износу од _____________________динара без ПДВ-а, што са порезом на додату 
вредност укупно износи ____________________ динара.  
 Цена из става 1. овог члана је фиксна и не подлеже променама. 
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Члан 4. 

 Плаћање уговорене цене извршиће се на начин предвиђен у прихваћеној 
понуди уплатом на рачун Извођача број ___________________________________ 
отворен код ____________________________. 
  
 

III  ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
 

Члан 5. 
 
Извођач се обавезује да: 

Приликом потписивања Уговора  преда Наручиоцу бланко соло меницу и 
менично овлашћење за добро и у уговореном року извршење посла у корист 
Наручиоца, на вредност од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком 
важења 15 дана дужим од уговореног рока за завршетак посла. 

Радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са 
Прдмером радова  и важећим законским прописима 

Приликом извођења радова о свом трошку спроводи мере безбедности и 
здравља на раду и да се придржава важећих прописа из области безбедности и 
здравља на раду. 

Надокнади штету коју је у току рада или у вези са радом, проузроковао 
трећим лицима, суседним објектима, постојећим инсталацијама и околини. 

По завршетку радова са градилишта уклони сав отпад, материјал и опрему. 
Благовремено и детаљно проучи постојећу документацију и стање на 

терену као и да укаже Наручиоцу на евентуалне недостатке у документацији. 
  

 
 
IV РОК ИЗВОЂЕЊА 

Члан 6. 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од   
________________ календарских дана од дана увођења у посао. 
 Само изузетно, ако након потписивања овог Уговора наступе околности 
више силе у виду природне катастрофе, пожара, ратне околности, генерални 
штрајк, мере које предузима држава, као и сличне околности које не зависе од 
воље и утицаја уговорних страна, уговорне стране могу продужити рок за 
испуњење обавеза.  

 Уговорна страна код које је наступио случај више силе мора обавестити 
другу страну о догађају и времену наступања више силе у року од 48 часова од 
њене појаве и од њеног завршетка, телексом и потврдити препорученим писмом, 
документујући настале околности. 

 Ако се стање више силе настави за више од 30 дана, уговорне стране ће 
заједнички одлучити о судбини Уговора, укључујући и могућност његовог раскида. 
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Члан 7. 

 У случају неоправданог кашњења у извршавању овог уговора од стране 
Извођача уговорне стране сагласно уговарају уговорну казну од 0,3% за сваки 
радни дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ 
10% (десет процената) укупне вредности радова.  
 
    

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 8. 
  

На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се 
одредбе Закона о облигационим односима и други важећи прописи. 

 

Члан 9. 

Евентуалне спорове из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да 
решавају споразумно, а ако се спор не може решити мирним путем, сагласно 
утврђују надлежност суда сходно закону. 

 

Члан 10. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 3 (три) примерка за своје потребе. 
 
 

За Извођача 

______________ 

Директор  

    За Наручиоца 

   ГРАД ВРШАЦ 

  Градоначелник 

    

________________  Драгана Митровић 

  
 

Напомена: Понуђач је обавезан да попуни, потпише и печатом овери модел 
уговора, чиме потврђује све наводе из своје понуде. Тако попуњен 
модел уговора, понуђачи предају као саставни део понуде.  
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VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
VIII.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена  

 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на 
српском језику.  

VIII.2.  Начин подношења понуде  

Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се у затвореној 
коверти поштом на адресу: Градска управа града Вршца, Трг Победе 1, 
26300 Вршац са назнаком „Не отварај - Понуда за јавну набавку бр. 404-
25/2017 – одржавање атарских путева у делу КО Вршац фаза I“. На 
полеђини коверте навести назив, адресу, број телефона понуђача,  е-маил 
и име особе за контакт. Понуде се могу предати и лично преко писарнице 
Градске управе Града Вршца на истој адреси. 

 
VIII.3.  Партије  
 

Јавна набавка није обликована по партијама 
 
VIII.4.  Понуде са варијантама  
 

Понуде са варијантама нису допуштене. Понуда која садржи варијанте биће 
одбијена као неприхватљива. 
 

VIII.5.  Измена, допуна и опозив 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: Град Вршац, 
Трг победе 1, 26300 Вршац,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку број 404-25/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку број 404-25/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку број 404-25/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку број 404-25/2017 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.  



Страна 24 од 29 
 

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

 
VIII.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 

 
VIII.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. 
 
Наручилац није предвидео да се доспела потраживања преносе директно 
подизвођачу. 
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 
који су наведени у конкурсној документацији, 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. 
 

VIII.8. Заједничка понуда  
 

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група 
понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из 
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем  
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2) опис 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 конкурсној документацији, 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. 

 
VIII.9.  Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих 

зависи прихватљивост  понуде  
 

Плаћање изведених радова вршиће се на основу привремених и окончане 
ситуације.   
 
Понуђач, пре давања понуде, мора заједно са представником да обиђе 
локацију како би  стекао увид у постојеће стање,  упознао се са радним 
задатком и свим детаљима који су неопходни за припремање понуде. 
 
Понуда понуђача који пре давања понуде не обиђе локацију и информише 
се око детаља сматраће се неприхватљива. 
 
Као доказ  да су обишли локацију, понуђачи уз понуду прилажу потврду 
(дата је у конкурсној документацији, Образац бр. VI.6.) потписану од стране 
представника наручиоца.   
 
Контакт особа за обилазак локације је члан Комисије за комасацију за 
територију града Вршца, Зоран Стефанов, моб.: 065/283-55-30 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 
понуда. 

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи попуњавају читко 
хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом 
оверава. У случају било каквих исправки исте морају бити оверене печатом 
и потписане од стране овлашћеног лица понуђача. 

Понуђач понуду даје искључиво на достављеном обрасцу у који уноси све 
тражене податке. Уколико понуду не достави на овом обрасцу или ако иста 
не садржи све тражене податке, наручилац може одбити понуду  
 
Понуда мора да садржи: 
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� Изјаву(е) којом се испуњавају услови за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона  

� Образац понуде 
� Техничке спецификације 
� Модел уговора 
� Изјаву о независној понуди 
� Остала документа тражена конкурсном документацијом 

 
 
VIII.10. 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 по било ком основу. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 
у складу са чланом 92. Закона 
 
 

VIII.11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
обезбеђења испуњења обавеза понуђача  

 
 Изабрани понуђач се обавезује да приликом потписивања уговора достави 
једну сопствену, (соло) меницу за добро извршење посла на износ од 10% 
од понуђене цене без ПДВ-а са роком доспећа 15 дана дуже од уговореног 
рока за реализацију уговора. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице се мора продужити.  
 
 Уз менице се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће 
менично овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана 
од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима. 
 Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити 
неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на приговор.   
 

 У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка 
Србије донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења 
регистра меница и овлашћења која се примењује од 01.02.2012. године. 
 Стога је потребно да понуђач уз меницу достави и доказ о регистрацији исте 
код пословне банке где има отворен рачун. 

 
VIII.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. 
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VIII.13. Начин преузимања техничких документација и планова  
 
За ову јавну набавку нема техничких документација, ни планова. 
 

VIII.14. Додатне информације или појашњења 
 
Потенцијални понуђач може, искључиво у писaном 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 пет дана 
пре истека рока за подношење понуде на адресу: Градска управа града 
Вршца, Вршац, Трг победе 1 са назнаком: «Питања за јавну набавку број 
404-25/2017». 
 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима се може послати и 
на е-маил:  marko.budimirovic@vrsac.org.rs, али мора да буде потписан, 
печатиран, скениран и послат као прилог (attachment).  Наручилац неће 
одговарати на захтеве за додатним информацијама и појашњењнима која 
нису послата у захтеваној форми. За мејлове који су послати наручиоцу у 
нерадне дане или радним данима после 15:00 часова, сматраће се да су 
примљени првог наредног радног дана.  
 
Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у року од три дана од дана пријема захтева. 
 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 

VIII.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. 
Закона). 
 
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. 

 
VIII.16. 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. 
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VIII.17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету 
због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев  за  заштиту  права  се  подноси  
непосредно, електронском поштом на e-mail:  
marko.budimirovic@vrsac.org.rs,  као и  препорученом  пошиљком  са  
повратницом.   
 
О поднетом  захтеву  за  заштиту  права  наручилац  објављује обавештење 
о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 
права. 
 
Захтев  за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке  радње  наручиоца,  осим  уколико  Законом  није  
другачије  одређено.   
 
Уколико  се  захтевом  за  заштиту  права  оспорава  врста  поступка,  
садржина позива  за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације,  
захтев  ће  се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 
наручиоца најкасније  3 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.  
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока за 
подношење захтева којим се оспорава  врста  поступка,  садржина позива  
за  подношење  понуда  или  конкурсне  документације, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 
понуда.  
 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 5 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 
рока. 
 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од  стране  истог подносиоца  захтева, у том захтеву се не могу 
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оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 
знати приликом подношења претходног захтева. 
 
Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 
7) потпис подносиоца. 

 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, 
наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у износу од 60.000,00 динара према следећим инструкцијама: 

- број  рачуна: 840-30678845-06,  
- шифра плаћања: 153,  
- позив  на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права,  
- сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне 

набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
 
НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу 
оним редоследом како је то приказано у горе наведеном примеру. У пољу 
„позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу 
избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл. 
 
Поступак  заштите  права  понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  138.  -  
167. Закона. 

 
 

 


