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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 

14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступку 
јавне набавке и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке бр. 5991 Решења о именовању комисије за спровођење поступка 

јавне набавке бр. 5992, Наручилац ''ЈП Комуналац''у Руми, Јеленачка 2, Рума, припремио је конкурсну 
документацију следеће садржине: 
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ПРИЛОГ 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Наручилац: ЈП "Комуналац" у Руми , Јеленачка 2, Рума 

             Адреса наручиоца - Јеленачка 2, Рума 
             Интернет страница наручиоца – www.komunalacruma.rs 

             Матични број - 08099553 
             Назив банке – АИК банка АД 
             Текући рачун – 105-82037-07 

             Шифра делатности - 3811 
             ПИБ – 100781162 

 
 

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности у складу са Законом и     

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

 
3. Предмет јавне набавке број 5991 су  РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ПОСТОЈЕЋИХ СТАЗА НА ГРАДСКОМ И СТАРОРУМСКОМ ГРОБЉУ У РУМИ 

            

4. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора o јавној 
набавци. 

5. Лице за контакт: Бранко Јовичић (спецификација) 

                                      Верица Марковић, Војислав Пашћан (конкурсна документација) 

   фах 022/473-732 

   e-mail адресе: brankojovicic@komunalacruma.co.rs  

                           vericamarkovic@komunalacruma.co.rs 

                           vојislav.pascan@komunalacruma.co.rs  

 

 

 

 

 

http://www.komunalacruma.rs/
mailto:brankojovicic@komunalacruma.co.rs
mailto:vericamarkovic@komunalacruma.co.rs
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ПРИЛОГ 2 - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке : 

 

 

              Предмет јавне набавке бр. 5991 су  РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ 

СТАЗА НА ГРАДСКОМ И СТАРОРУМСКОМ ГРОБЉУ У РУМИ 

 

        

  Шифра из општег речника набавке:  

 
  ОРН: 45000000 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ                                

 

2. Јавна набавка није обликована по партијама . 
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ПРИЛОГ 3 - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
 

Ред. 

бр. 

  

 

Опис радова 

 

Јед. 

мере  

 

Количина 

 
1 2 3 

 
Радови на реконструкцији постојећих стаза 

на Градском и Старорумском гробљу у Руми 
  

1.1 

Набавка и постављање бехатон плоча дебљине 3 

cm, димензије 30 x 30 cm у сивој боји, а у боји по 

избору инвеститора на местима где бехатон 

прекрива постојеће улазе у гробнице. Плоче се 

постављају на постојеће бетонске стазе, а преко 

изравњавајућег слоја од ломњеног камена 

гранулације 4 до 8mm, у минималниј дебљини 

од 4 cm до потребне дебљине у зависности од 

оштећења и денивелације постојеће стазе. 

Уколико је на појединим местима денивелација 

стаза таква да се мора уклонити део постојећег 

бетона, или изравнати поклопна плоча улаза у 

гробницу, исто урачунати у цену позиције. 

Након постављања плоча извршити засипање са 

финим слојем песка „дунавац“.  

m
2 

1300 

1.2 

Набавка и пoстављање ивичњака  димензија 

50 x 12 x 8 cm преко постојећих стаза заливених 

у бетон МБ20 

m 600 

 
 

 
 

 
 
 

Напомена: Приликом подношења понуде доставити оверену Потврду од стране Наручиоца (лица 
именованог од стране Директора ЈП „Комуналац“ у Руми) , да је потенцијални Понуђач извршио 

обилазак места извођења радова који су предмет јавне набавке. Потврда је саставни део конкурсне 
документације, прилог 13. 
 

 
 

 
                       За Наручиоца,                                                                      
                    Технички директор 

    ________________________________                     
         Бранко Јовичић, дипл.инж.грађ. 
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ПРИЛОГ 4 - ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

 
 

                     Техничка документација и планови не представљају битан елемент предмета јавне  
                     набавке, а у циљу припремања прихватљиве понуде.  
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ПРИЛОГ 5 - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

( у складу са чл.75 и 76. Закона о јавним набавкама ) 
 

   Обавезни услови понуђачима прописани , чл.75. ЗЈН и то: 

 
 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
           (члан 75.став1. тачка 1.) 
       Доказ: Изјава којом   понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу   

                    потврђује да испуњава услов 
       ( ИЗЈАВА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Прилог бр.6) 

 
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     (члан 75.став1. тачка 2.) 

       Доказ: Изјава којом   понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу   
                    потврђује да испуњава услов 
       ( ИЗЈАВА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Прилог бр.6) 

 
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, 

 (члан 75.став1. тачка 4.) 
       Доказ: Изјава којом   понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу   

                    потврђује да испуњава услов 
       ( ИЗЈАВА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Прилог бр.6) 

 

4. 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 и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (члан 75.став 2. )     

       Доказ: Изјава којом   понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу   

                    потврђује да испуњава услов 
       ( ИЗЈАВА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Прилог бр.6) 

 
 

 

Додатни  услови понуђачима  из члана 76. ЗЈН и то: 

 

1. да располаже довољним кадровским  капацитетом: 

 

               Да пре подношења понуде понуђач има најмање 1 (једног) ангажованог радника који 

ће бити одговоран за извршење уговора и то  
1 дипломирани грађевински инжењер, са лиценцом 410, 411 или 412 

            или 1 архитекта са лиценцом 400 

 
Доказ за кадровски капацитет: 

 
- Копија личне лиценце са копијом важеће потврде од Инжењерске Коморе Србије да је 

одговорни извођач радова члан Инжењерске Коморе Србије. 
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- Kопије М образаца и уговори о раду 

 
- За ангажоване раднике који нису запослени код понуђача доставити фотокопије 
одговарајућих уговора о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне 

набавке са роком важности уговора који траје најмање онолико колико је крајњи рок за 
завршетак радова.                            

         
2. Потврда о обиласку места извођења радова 

 

- Приликом подношења понуде доставити оверену Потврду од стране Наручиоца (лица 
именованог од стране Директора ЈП „Комуналац“ у Руми) , да је потенцијални Понуђач 

извршио обилазак места извођења радова који су предмет јавне набавке.  
- Потврда је саставни део  конкурсне документације, прилог 13. 

 

 
           - Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне набавке (осим за 

услове за које се тражи доказ)  понуђач доказује достављањем  изјаве у складу са чланом 77. Став 4. 
Закона, којом   понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  
( ИЗЈАВА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Прилог бр.6 ) 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 
изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 
понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

понуђач је дужан да достави изјаву подизвођача  ( ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Прилог бр.6.1.), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом.  
 

 
Уколико понуду подноси група понуђача,  
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 
( ИЗЈАВА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Прилог бр.6 ) 

 

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 5 дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези  са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци да је документује на прописани  
начин. 
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ПРИЛОГ 6  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75.ЗЈН 

 

 

           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 ____________________________________ из _____________________________________ 
Адреса: _________________________________, Матични број: _____________________________, 

ПИБ: _________________________________, Овлашћено лице: _____________________________, 
Број рачуна: _____________________________ Телефон/факс: ______________________________, 
Особа за контакт: ___________________________ E-mail: _________________________,испуњава обавезне и 

додатне услове утврђене чланом 75. и чланом 76. ЗЈН одређене конкурсном документацијом  за ЈНМВ бр. 5991 

Радови на реконструкцији постојећих стаза на Градском и Старорумском гробљу у Руми 

 

Обавезни услови 

 

  1.  Понуђач је регистрован  код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
  2. Понуђач  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; 
  3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
  4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде  . 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
      Место и датум_____________                                                Овлашћено лице понуђача 

                                                                       М. П.                     ____________________________     
 
 

 
                       

 Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Наведени 

образац изјаве фотокопирати у довољном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
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6.1 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН  

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/2012,14/15 и 68/15), под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник  подизвођача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 

Подизвођач _____________________________________ из _________________________________, 
Адреса: __________________________________, Матични број: ____________________________, 

ПИБ: _________________________________, Овлашћено лице: _____________________________, 
Број рачуна: ______________________________ Телефон/факс: _____________________________, 
Особа за контакт: ____________________________ E-mail: ______________________,испуњава све обавезне 

услове утврђене чланом 75. ЗЈН за  ЈНМВ бр. 5991  - Радови на реконструкцији постојећих стаза на 

Градском и Старорумском гробљу у Руми 

 

 

Обавезни услови 

 

1.  Подизвођач је регистрован  код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. Подизвођач 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; 
3. Подизвођач  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
4. Подизвођач  је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде  . 
 

 
 
Напомена: 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве фотокопирати за 

сваког подизвођача. 

 

 
 

 
 
 

 Место и датум                                                                            Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                                                                     ______________________________ 

____________                                                          
                                                                                                     Потпис овлашћеног лица подизвођача 
                                                                                                     ________________________________ 
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ПРИЛОГ  7 - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

7.1 УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА - Понуђач мора све обрасце и 
изјаве које је добио као део конкурсне документације а саставни су део понуде да попуни читко, да их 
потпише одговорно лице и овери печатом. 

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

Наручилац може, уз сагласност понуђача,да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.  

 

 7.2 ПОДАЦИ О JЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Наручилац припрема 
конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Понуда и остала документација која се 

односи на понуду мора бити сачињена на српском језику.Ако је неки доказ или документ на страном 
језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверенод стране овлашћеног тумача.  У случају 
спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику. 

 
 7.3. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ – Понуђач понуду подноси непосредно или путем 

поште.Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач може да поднесе само 
једну понуду. Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и 

прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране 
понуђача. 
 Понуђач подноси понуду  на   адресу наручиоца: ЈП „Комуналац“ у Руми, Јеленачка 2, 22400 Рума, 

лично или поштом у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за јнмв бр.  5991 РАДОВИ НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ СТАЗА НА ГРАДСКОМ И СТАРОРУМСКОМ ГРОБЉУ У РУМИ 

- не отварати“. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и телефон 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. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21.11.2018. до  10    
часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
Понуда мора да садржи: 

Прилог 3 - ОБРАЗАЦ - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)     
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Прилог 6 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА попуњен,  потписан и оверен 
печатом  
Прилог 8 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан  

Прилог 9. – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ попуњен,  
потписан и оверен печатом 

Прилог 10 - МОДЕЛ УГОВОРА Понуђач мора да попуни модел уговора по свим ставкама који се 
односе на понуђача, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином  
модела уговора. 

 Прилог 12 - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ попуњен,  потписан и оверен 
печатом        

Прилог 13 -   ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА , попуњен,  потписан и 
оверен печатом           
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 - Гаранција за озбиљност понуде - меница  

- Докази за испуњење додатних услова из члана 76. ЗЈН 

  Споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке  (у случају подношења заједничке понуде) 

 
          7.4.ПАРТИЈЕ – Јавна набавка мале вредности није обликована по партијама 

 

         7.5. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА - Понуде са варијантама нису дозвољене 
 

        7.6. ОПОЗИВ, ИЗМЕНА И ДОПУНА 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. 
На коверти мора да стоји ознака ''Измена понуде'' или ''Допуна понуде'' или ''Опозив понуде'' за јавну набавку 

бр. 5991 - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ СТАЗА НА ГРАДСКОМ И 

СТАРОРУМСКОМ ГРОБЉУ У РУМИ - 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 понуду. 

У случају повлачења понуде од стране понуђача, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена 
вратити понуђачу. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
        7.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ - Ако је понуда понуђача поднета по истеку 

наведеног датума и сата за отварање понуда, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по 
окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 
 
      7.8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Ако наручилац у року 
предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без 

одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 

рока за подношење понуде. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка бр. 5991 - РАДОВИ НА 

РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ СТАЗА НА ГРАДСКОМ  И СТАРОРУМСКОМ ГРОБЉУ У РУМИ 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 Питања упутити на адресу: ЈП ''Комуналац'' у Руми, Јеленачка 2 Рума,  факсом бр. 022/ 473-732,  

или на e-mail адресу. 
  Контакт особа: Бранко Јовичић (спецификација), ВерицаМарковић, ВојиславПашћан    
(конкурсна документација)  

фах 022/473-732, e-mail адресе: brankojovicic@komunalacruma.co.rs  
                                                     vericamarkovic@komunalacruma.co.rs            
                                                     vојislav.pascan@komunalacruma.co.rs   

  Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на 
 Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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.  

mailto:brankojovicic@komunalacruma.co.rs
mailto:vericamarkovic@komunalacruma.co.rs
mailto:vојislav.pascan@komunalacruma.co.rs
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7.9. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди  или као подизвођач. 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди  

или као подизвођач. У понуди  (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са 

подизвођачем. 
 

           7.10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

           Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да: 
-у обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне набавке), као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
-достави изјаву подизвођача  (ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Прилог бр.6.1.) ,потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
а додатне услове  испуњава по упутству  датом у прилогу број 5. за део набавке који ће понуђач 

извршити преко подизвођача. 
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 у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број 

подизвођача. 

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

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У 
овом случају ће наручилац обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.   

     Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава 
све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

     

       7.11 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

            Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде  навести опште податке о сваком 
учеснику из групе понуђача. 

За сваког учесника из групе понуђача доставити Изјаву у складу са чланом 77. Став 4. Закона, 

којом   понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 

(ИЗЈАВА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -  Прилог бр.6) 

  Додатне услове  испуњавају по упутству  датом у прилогу број 5. 

Обрасци из конкурсне документације у случају подношења заједничке понуде се потписују и 

печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Група понуђача дужна је да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно садржи податке о : 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем  
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
          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.        



Страница 14 од 37 
 

 

 

 

  7.12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

- Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 

Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши  у року од 45 дана након  

испостављања окончане ситуације оверене од стране наручиоца. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
- Захтев у погледу места, динамике и  рока извођења радова 

 
Место извођења радова: Старорумско гробље, Градско гробље у Руми 
 
Динамика и рок извођења радова: 60 дана од дана закључења уговора 
 
- Гарантни рок за изведене радове је 2 године. 

 

 

     7.13. ЦЕНА - треба да буде изражена у динарима, и да обухвати све трошкове које понуђач има 
у реализацији предметних радова за потребе наручиоца. Вредности у понуди исказују се у динарима  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

ЗЈН.  
Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговорног периода.      

 
 7.14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА - Као средства финансијског 

обезбеђења понуђач подноси гаранције на начин предвиђен у конкурсној документацији.      

 
- Гаранција за озбиљност понуде (доставља сваки понуђач уз понуду) 

 

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави бланко  сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а.. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 

који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок 
важења менице је 30 дана од дана отварања понуда .  

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. 

                                        

Гаранција за  извршење уговорене обавезе (доставља изабрани понуђач) 

 

Понуђач је дужан да  у року од 7 дана од дана закључења уговора, достави бланко  сопствену 
меницу за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
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назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 
 
           Гаранција за отклањање грешака у гарантном року (доставља изабрани понуђач) 

 
          Понуђач са којим буде склопљен уговор, дужан је да достави наручиоцу, у тренутку 

примопредаје радова, бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.Рок важења бланко 
сопствене менице је 5 дана дужи од гарантног рока. 

 
    7.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ - Наручилац може 
да захтева од понуђача дадатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача одн. 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 не може да захтева , дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за 
примену критеријума за доделу уговора, одн. промену којом би се понуда која је  

неодговарајућа или неприхватљива, учинила одговарајућом одн. прихватљивом, осим ако другачије не 
произилази из поступка јавне набавке. 

Наручалац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
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. 

  
       7.16. КРИТЕРИЈУМ И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН ЗА ИЗБОР 

НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ - критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена 

цена, ако два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је и најнижа, биће изабрана понуда 
понуђача који је дао дужи рок важења понуде ако и у том случају постоје једнаке понуде , 

најповољнија понуда ће бити изабрана јавним жребом. 
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 
извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 

понуђену цену и исти најдужи рок важења понуде. 
Поступак извлачења најповољније понуде путем жреба ће спровести  Комисија за предметну јавну 

набавку. 
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у просторијама Наручиоца,у присуству 
понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 

боје, ковертирати у идентичне коверте и ставити  пред свим присутним лицима у празну кутију.  
Председник Комисије ће из кутије извући један коверат који садржи податке о једном понуђачу.  

Понуђачу који буде изабран на наведени начин ће бити додељен уговор. 
О поступку жребања водиће се записник. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења путем 

жреба. 
 

      7.17. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ - Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда. 
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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 нe може мењати понуду.  
 

   7.18.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. 

 

      7.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ- Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је 
понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 

набавке: 
-поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона 
-учинио повреду конкуренције 

-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговоро 
јавној набавци, након што му је уговор додељен 

-одбио да достави даказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује даказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на 

исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за 
подношење понуда.  

. Докази: 
-правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа 
-исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

- исправа о наплаћеној уговорној казни 
- рекламације потрошача ако нису отклоњене у уговореном року 

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним Законом којим се уређују облигациони односи. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. Члана 82. ЗЈН. који се 

односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет 
јавне набавке истоврстан. 

Наручилац може исто поступити и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди 
да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.  

 
7.20.ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА - Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави 

понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 
 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 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. тачка5) Закона. 

 
 7.21.Наручилац ће, пошто прегледа и оцени понуде, одбити све неприхватљиве понуде у 
складу са чланом 107.Став 1. ЗЈН       

 

           7.22. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ-Наручилац може у свакој фази  јавне 

набавке да обустави поступак и одустане од доделе уговора у складу са чланом 109. ЗЈН 
 

           7.23. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 Наручилац се обавезује: 

1. Да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржаним у понуди који су посебним прописом 
утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди тј. које је подвукао црвеном 
оловком у документу и у истом реду уз десну ивицу ставио реч „поверљиво“. 
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2. Да одбије давање информације која би значила повреду поверљивости  података добијених у 

понуди. 
3. Да чува као пословну тајну имена понуђача који су поднели понуде до истека рока предвиђеног за 
отварање понуда. 

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја  за примену 
елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац обавештава понуђаче да ова јавна набавка не садржи посебно поверљиве информације. 
 
 

 7.24..НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА- 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 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 доставља непосредно, електронском поштом на e-mail :    
www.komunalacruma.rs, факсом на број 022/473-732 или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке 
мале вредности и квалификационом 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. овог 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 за заштиту права којим се оспорава 

врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације(најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда ), сматраће се благовременим уколико је поднет 

најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права 

је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне 
набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу 

са чланом 40а овог закона. 
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.  
Ако 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. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана  150. овог закона. 
У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели 

уговора, одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и 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 разлога хитности.  

Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности 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. 
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Републичка комисија, на предлог наручиоца, може дозволити наручиоцу да предузме 

активности 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 
значајно угрозило интерес Републике Србије. 

Ако је захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 112. став 
2. Закона наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом 

захтеву за заштиту права, осим ако су испуњени услови из члана 150. став 2. и 3. Закона и ако 
наручилац или Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије.  

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 

заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да 
зауставља даље активности у поступку јавне набавке. 

 
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. 

Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана 
од дана доношења. 

Против закључка наручиоца, подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема 
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.  

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема активну 

легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 
Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана 

од дана доношења. 
Против закључка, подносилац захтева може, у року од три дана од дана пријема тог закључка 

поднети жалбу Републичкој комисији док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.  

Након пријема жалбе наручилац ће у року од три дана доставити Републичкој комисији 
потребну документацију из поступка јавне набавке ради одлучивања о жалби.  

 
После претходног испитивања, у року од пет дана од дана пријема уредног захтева за заштиту 

права, наручилац ће  решењем усвојити захтев за заштиту права или доставити Републичкој комисији 

одговор у којем ће се изјаснити на све наводе захтева за заштиту права и комплетну документацију из 
поступка јавне набавке, ради одлучивања о захтеву за заштиту права. 

Решење о усвајању захтева за заштиту права  наручилац доставља подносиоцу захтева, 
понуђачима и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења. 

Уколико решењем о усвајању захтева за заштиту права наручилац није усвојио све наводе 

захтева за заштиту права, подносилац захтева може писаним изјашњењем наставити поступак пред 
Републичком комисијом у року од три дана од дана пријема решења, о чему истовремено обавештава 

наручиоца. 
У том случају наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема писаног изјашњења 

подносиоца захтева комплетну документацију из поступка јавне набавке достави Републичкој 

комисији. 
У случају да наручилац доставља Републичкој комисији одговор у којем ће се изјаснити на све 

наводе захтева за заштиту права и комплетну документацију из поступка јавне набавке, ради 
одлучивања о захтеву за заштиту права. наручилац је дужан да писмено, у року од три дана од дана 
достављања захтева Републичкој комисији, обавести подносиоца захтева. 
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После пријема писменог обавештења о повлачењу захтева за заштиту права, наручилац, 

односно Републичка комисија ће закључком обуставити поступак заштите права.  
 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од  
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без 

објављивањапозива за подношење понуда; 
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 

3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена 
вредност већа од 120.000.000 динара; 

4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000 динара; 
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир 

процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка 
обликована по партијама; 

6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен 
уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000 динара; 

7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене 
понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 

понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога.  Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати  

таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

 за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце  
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници  
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално  

осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
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потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.  

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права 
на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

 Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.  

 Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће 

свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву 
за заштиту права. Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије 
о поднетом захтеву за заштиту права. 
О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.  
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ПРИЛОГ 8 – ПОНУДА 
 
 

 
За јавну набавку мале вредности,  бр. 5991 –  РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ 

СТАЗА НА ГРАДСКОМ И СТАРОРУМСКОМ ГРОБЉУ У РУМИ 
 

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача   

Седиште и адреса понуђача   

Врста правног лица (разврставање према 

Закону о рачуноводству) 

1. Микро правно лице 

2. Мало правно лице 
3. Средње правно лице 
4. Велико правно лице 

(заокружити један од понуђених бројева) 

Одговорна особа (потписник уговора)   

Особа за контакт   

Телефон   

Телефакс   

Електронска пошта   

Текући-рачун понуђача   

Матични број понуђача   

Порески број понуђача   

Број потврде - ПДВ   

Потпис  

Датум  

Печат понуђача  
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8.2. ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача   

Седиште и адреса    

Врста правног лица (разврставање према 

Закону о рачуноводству) 

1. Микро правно лице 
2. Мало правно лице 

3. Средње правно лице 
4. Велико правно лице 

(заокружити један од понуђених бројева) 

Одговорна особа (потписник уговора)   

Особа за контакт   

Телефон   

Телефакс   

Е-Маил   

Текући рачун понуђача   

Матични  број   

ПИБ   

Број потврде -ПДВ   

Потпис Потпис 

Печат понуђача Печат oвлашћеног представника понуђача   

Датум,  

 
 

 

 

 

 

Образац се може фотокопирати у потребном броју примерака. 
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8.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

   

 
Изјављујемо да наступамо као учесници заједничке понуде (група понуђача) у поступку јавне набавке 

мале вредности број 5991 –  РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ СТАЗА НА 

ГРАДСКОМ И СТАРОРУМСКОМ ГРОБЉУ У РУМИ да у име и за рачун осталих чланова групе 
иступа пред Наручиоцем. 

 
 

 

 Назив, седиште и 

адреса учесника у 

заједничкој 

понуди 

Врста посла који 

ће пружати 

учесник у 

заједничкој понуди 

и проценат учешћа 

у реализацији 

набавке 

Потпис одговорног 

лица и печат 

учесника у 

заједничкој понуди 

Овлашћени члан групе 

понуђача 

   

Члан групе понуђача    

Члан групе понуђача    

Члан групе понуђача    

Члан групе понуђача    

Члан групе понуђача    

Члан групе понуђача    

 
 
 

 

    Место и датум                                                                       Овлашћено лице Понуђача 
__________________                                          М.П.              _______________________          

 
 

 

 
Напомена:  

Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је потребно 

овај образац се копира у довољном броју примерака. 
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8.4. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
 

Назив подизвођача   

Седиште и адреса   

Врста правног лица (разврставање према 

Закону о рачуноводству) 

1. Микро правно лице 

2. Мало правно лице 
3. Средње правно лице 

4. Велико правно лице 
(заокружити један од понуђених бројева) 

Особа за контакт   

Телефон   

Телефакс   

Електронска пошта   

Текући-рачун подизвођача   

Матични број подизвођача   

Порески број подизвођача   

Број потврде - ПДВ   

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач 

 

 Потпис Потпис 

Датум  

                           Печат понуђача Печат подизвођача 

 
 
 

 
Напомена: Попуњава и оверава понуђач и подизвођач 

Образац се може фотокопирати у потребном броју примерака. 
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8.5.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Укупна вредност без ПДВ-а  

ПДВ  

Укупна вредност са ПДВ  

 

 
Понуда се подноси (заокружити): 
 

1. Самостално                       2. Заједничка понуда                         3. Са подизвођачима 

 

Заједничка понуда: 

 

Навести називе и адресе учесника у заједничкој понуди: 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Понуда са подизвођачима: 

 

Подизвођачу ___________________________________ са _________% учешћа (не више од  
                                                     (назив и адреса подизвођача)     

50%) се поверава извршење______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
. 

Подизвођачу ___________________________________ са _________% учешћа (не више од  
                                                       (назив и адреса подизвођача) 

50%) се поверава извршење ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 

 

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ ( минимално 30 дана од дана отварања понуда ) –  

Уписати  у данима :________________________________________________________ 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА-Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши  у  
року од 45 дана након испостављања окончане ситуације оверене од стране наручиоца. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 

 ДИНАМИКА И РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА -  60 дана од дана закључења уговора 
 

 МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА :. Старорумско гробље, Градско гробље  у Руми. 
 

 ГАРАНТНИ РОК: Гарантни рок за изведене радове је 2 године. 
 

 ЦЕНА - треба да буде изражена у динарима, и да обухвати  све трошкове које понуђач има у 
реализацији предметних радова за потребе наручиоца. Вредности у понуди исказују се у динарима. . 
Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговорног периода.      
 
 
 

Датум: _________________                                             Потпис овлашћеног лица понуђача  

      М.П.         ______________________ 
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ПРИЛОГ  9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

 

 

 

Р. 

бр. 

  

 

Опис радова 

 

Јед. 

мере 

 

Количина 
Цена радова 

Вредност 

радова 

 
1 2 3 4 5 

 
Радови на реконструкцији постојећих стаза на Градском и Старорумском гробљу у Руми  

 

1.1 

Набавка и постављање бехатон плоча 

дебљине 3 cm, димензије 30 x 30 cm у сивој 

боји, а у боји по избору инвеститора на 

местима где бехатон прекрива постојеће 

улазе у гробнице. Плоче се постављају на 

постојеће бетонске стазе, а преко 

изравњавајућег слоја од ломњеног камена 

гранулације 4 до 8mm, у минималниј 

дебљини од 4 cm до потребне дебљине у 

зависности од оштећења и денивелације 

постојеће стазе. Уколико је на појединим 

местима денивелација стаза таква да се 

мора уклонити део постојећег бетона, или 

изравнати поклопна плоча улаза у 

гробницу, исто урачунати у цену позиције. 

Након постављања плоча извршити 

засипање са финим слојем песка „дунавац“.  

m
2 

1300   

1.2 

Набавка и пoстављање ивичњака  димензија 

50 x 12 x 8 cm преко постојећих стаза 

заливених у бетон МБ20 

m 600   

 УКУПНО: 
 

 
 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

1. у колони 4. уписати колико износи јединична цена, за сваку врсту радова; 
2. у колони 5. уписати  укупну вредност радова за сваку врсту радова и то тако што ћете помножити 

јединичну цену  (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);  
3. уписати укупну вредност радова за све врсте радова. 

 
 

           

               
                 

                                                                                                                  Потпис понуђача     
                                                                                      М.П.          ________________________  
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_____________________________ 
                   (назив предузећа и место)                                                                                                                                                                                                                      
 

  
 

ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

ПРИЛОГ 10. МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
О ДОДЕЉИВАЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ПОСТОЈЕЋИХ СТАЗА НА ГРАДСКОМ И 

СТАРОРУМСКОМ ГРОБЉУ У РУМИ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Рума, ______________________ 2018. године 
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____________________________________________________________________________________                                                                                                

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
   (назив предузећа, адреса, седиште, име лица  које заступа фирму, број текућег рачуна, број ПИБ -а, МБ) као најповољнији понуђач (у 

даљем тексту: Извођач радова)  
 

Понуђачи из групе понуђача: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(навести назив и седиште, ПИБ, матични број, број рачуна, назив пословне банке и  овлашћеног лица свих понуђача из 

групе понуђача) 
Подизвођачу ___________________________________ са ______% учешћа се поверава 
                                        (назив и седиште подизвођача)   

извршење _______________________________________________________. 
 
Подизвођачу ___________________________________ са ______% учешћа се поверава 
                                        (назив и седиште подизвођача)   

извршење _______________________________________________________. 

 
и 
ЈП "Комуналац" у Руми, Рума, Јеленачка 2, кога заступа  Директор Драган Панић, дипл.инж.грађ. МБ 

08099553, ПИБ SR 100781162, текући рачун број 105-82037-07  (у даљем тексту овог Уговора: 
Наручилац) 
 

Заједнички назив за потписнике овог Уговора је: Уговорне стране. 
 

Закључили су дана ___________2018. године 
 

УГОВОР 

 
                                                                      Члан 1. 

 
Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац дана 09.11.2018. године, под бројем 5991 донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности - радови на реконструкцији постојећих стаза на Градском и 

Старорумском гробљу у Руми 

- да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/12, 14/15 и 

68/15) спровео поступак јавне набавке  бр. 5991 од  09.11.2018..  

- да је Извођач радова на основу позива за достављање понуда дана_____ 2018.године доставио 

понуду заведену под бројем______ , која се налази  у прилогу уговора и чини његов саставни део.  

- да понуда Извођача радова у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 

захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  

-  да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора бр. 

______, од ______, којом је изабрао понуду  Извођача радова као најповољнију понуду. 

 

          ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет овог Уговора су радови на реконструкцији постојећих стаза на Градском и 

Старорумском гробљу у Руми, у свему према конкурсној документацији и понуди Извођача радова. 
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ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 

Члан 3. 

 

 Извођач је у обавези да:           

 
- изврши  радове према понуди, а у складу са  прописима, стандардима, техничким 

нормативима који важе за те радове ;  

- да уредно и по прописима води грађевински дневник  и грађевинску књигу са свим 
прилозима, који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног 

извођача  радова;   
- да обезбеди и именује одговорног извођача  радова који је дипломирани инжењер, са   

лиценцом "одговорног извођача радова"  

-  предузима  неопходне мере заштите суседних објеката , саобраћајница  и земљишта и да 
континуирано предузима мере заштите на раду својих радника и трећих лица  и 

противпожарне заштите, те у случају да не поштује ове обавезе  одговоран је за штету која 
настане према трећим лицима и искључиво је одговоран према државним органима;  
-   обезбеди атесте за уграђене материјале;  

-   прописно води и чува градилишну документацију;  
-   по завршетку радова очисти градилиште  од материјала;  

-  отклони недостатке који се појаве у у гарантном року најкасније пет дана од дана 
подношења захтева од стране Наручиоца; 
-  отклони сву штету проузроковану током извођења радова  на суседним објектима; 

-  организује рад на месту извођења радова тако да обезбеди несметано одвијање саобраћаја и 
заштиту околине; 

-    поступа по примедбама Надзорног органа;  
             

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

                                                                            Члан 4. 

 

          Наручилац је у обавези:  
- да одмах по потписивању уговора уведе  Извођача   у посао, те да заједно са Извођачем 

радова упише у грађевински дневник  датум увођења у посао; 
- обезбеди сталан и ефикасан стручни  надзор; 

- у што краћем року писмено одговара на образложене захтеве Извођача у вези извођења 
радова; 

- обавља  и друге послове у складу са Законом, подзаконским прописима и  и уговором . 

 
Члан 5. 

 

Уколико Извођач мора да одступи од радова из понуде мора имати писмену сагласност Наручиоца. 
 

 
           ЦЕНА 

Члан 6. 

  
Цене радова утврђене су понудом Извођача радова, наш  бр. _______ од __________ године. Укупна 

вредност понуде износи ________________ динара без ПДВ-а. Цене  остају фиксне за време трајања 
уговорног периода. 
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          УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 

 

Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од 45 дана након 
испостављања окончане ситуације оверене од стране Наручиоца. 

Наручилац може на предлог стручног надзора или сам оспорити износ исказан у  окончаној 
ситуацији у погледу количине изведених радова, појединачне цене, квалитета радова и друго и о томе 
обавестити Извођача  . 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.  
Извођачу радова није дозвољено да захтева аванс. 

 
         НАЧИН , РОКОВИ И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Члан 8. 

 

Извођач радова се обавезује да ће радове које су предмет јавне набавке извршити на следећи 
начин:  

Рок извођења радова: 60 дана од дана закључења уговора. 

Продужење рока извршења толерише се само у случају више силе. 
Место извођења : Старорумско гробље, Градско гробље у Руми 

Извођач  радова има право на продужене рокове за извођење радова у случају ванредних 

догађаја који се нису могли предвидети (елементарне непогоде, мере државних органа, временски 
услови који немају карактер ванредних догађаја)  а који онемогућавају  извођење појединих радова 

који су предмет овог уговора  док трају услови , ако Наручилац задоцни у испуњењу својих 
уговорних обавеза (задоцњења у увођењу у посао и сл.) и то онолико времена колико је то задоцњење 
трајало и због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих учесника на 

послу које ангажује Наручилац. 
           Уколико је одговарајућим прописима забрањено извођење појединих радова у одређеним 

временским условима, рок ће бити продужен за период који протекне до стицања услова за наставак 
извођења радова. Стручни надзор констатује наступање ових услова у грађевинском дневнику. 
            У случају да Извођач својом кривицом не изврши уговорене радове у уговореном року, рок му 

се може продужити уз сагласност Наручиоца на основу закљученог анекса уговора  и извештаја 
надзорног органа Наручиоца . 

           Извођач  не може тражити продужење рока после његовог пада у доцњу.    
 

 

            СТРУЧНИ   НАДЗОР 

Члан 9 . 

 

          Наручилац обезбеђује стручан надзор од почетка до завршетка извођења радова који су предмет 
овог уговора. 

Надзорни орган је у име Наручиоца дужан да предузима радње у складу са законом , 
подзаконским прописима који регулишу материју а нарочито је овлашћен да : 

- врши контролу извођења радова према правилима струке; 

- врши контролу квалитета радова; 
- прати испуњење уговорених рокова;  

- уноси све потребне податке, примедбе и предлоге  у грађевински дневник; 
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           ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Члан 10. 

 

           Извођач се обавезује да сачини, води и чува прописану градилишну документацију и то: 

грађевински дневник, књигу инспекције, атесте уграђених материјала. 
Извођач   се обавезује да о налазу грађевинске или друге надлежне инспекције благовремено 

писменим путем обавести Наручиоца уз достављања налаза односно налога инспекције.  

                              

           УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ 

 
Члан 11. 

 

 Наручилац ће обезбедити  стручни  надзор и контролу преко надзорног органа.                                                                   
Надзорни орган овлашћен од стране Наручиоца ће утврдити количине и оверити обрачунски 

лист грађевинске књиге. 
 Извођач радова  се обавезује да ће приликом извођења доставити доказ о квалитету извршених 
радова (сертификат, уверење, потврду, извештај о извршеним испитивањима овлашћене установе, 

атесте за уграђене материјале).  
             

ГАРАНЦИЈА РОКОВА ИЗВРШЕЊА И КВАЛИТЕТА 

 

Члан 12. 

 

Извођач гарантује да ће све наручене радове извести у складу са одредбама овог Уговора, а у 

случају непоштовања истог, сагласан је да за радове за које није испоштовао рок извршења 
Наручилац умањи вредност и примени уговорну казну , тако што ће то умањење износити 2 промилa 
укупно уговорене вредности радова за сваки дан кашњења, а не више од 5% од уговорене вредности.  

           Наручилац ће обрачунати уговорну казну умањењем износа са истављене окончане ситуације. 
 Извођач радова даје гаранцију да сви изведени радови одговарају наведеним спецификацијама 

из уговорне документације Наручиоца, да задовољавају стандарде траженог квалитета и приложеним 
сертификатима које издају овлаштене установе. 

Извођач радова гарантује да ће испоштовати све потребне количине и прописани квалитет 

радова, а у случају да то не испоштује сагласан је да надокнади Наручиоцу сву претрпљену штету 
која настане услед тога, због чега прилаже као средство обезбеђења за добро извршење посла меницу. 

 
 

Члан 13. 

 
           Извођач радова на изведене радове даје гарантни рок од 2 (две) године који тече од 

примопредаје радова без примедби, осим ако је Правилником о минималним  гарантним  роковима за 
поједине врсте радова другачије одређено.  
           Извођач радова је дужан да у гарантном року отклони све недостатке који су настали његовом 

кривицом (квалитет изведених радова и уграђеног материјала). 
Уколико Извођач  не отклони недостатке, Наручилац има право да исте отклони на рачун Извођача 

радова, ангажовањем другог извођача или активирањем средства обезбеђења за отклањање грешака у 
гарантном року    
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Члан 14. 

 
          Као гаранцију за добро извршење посла из уговора, Извођач  ће Наручиоцу у року од 7 дана 
од дана закључења уговора доставити бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије или копију захтева за регистрацију меница, 
овереног од пословне банке понуђача. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо са уписаним серијским бројем сопствене менице, да је безусловна, наплатива на први позив и 
без протеста, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а., са роком 

важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење. Ако се за време 
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко сопствене менице за 

добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за 
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и 
на начин предвиђен уговором. Поднето менично овлашћење – писмо не може да садржи додатне 

услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спора.  
          Наручилац ће уновчити меницу  за   добро извршење посла у случају да Извођач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
У случају да извођач падне у доцњу или у случају продужења рока извршења уговора Извођач 

мора  доставити нову меницу у складу са овим Уговором и закљученим анексом. 

 
          Као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Извођач радова ће 

Наручиоцу у моменту примопредаје радова доставити   бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије или копију захтева за 
регистрацију меница, овереног од пословне банке понуђача. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо са уписаним серијским бројем сопствене менице, да је 

безусловна, наплатива на први позив и без протеста, са назначеним износом од 10 % од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а., са роком важности 5 (пет) дана дужи  од гарантног рока. Наручилац ће 
уновчити бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року у случају да понуђач 

не буде извршавао своје уговорне обавезе . Поднето менично овлашћење – писмо не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. 
 Уколико се гаранције из овог члана не доставе у року, Наручилац може раскинути уговор, а уколико 
не достави меницу за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац ће задржати део износа по  

испостављеној окончаној ситуацији који износи 10 % уговорене вредности. 
 

 
    ИСКЉУЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ 

 

Члан 15. 

 

           Закључивањем овог уговора Наручилац се ослобађа одговорности за штету која настане 
корисницима-учесницима  јавног пута и власницима  непокретности на локацији на којој се изводе 
радове. 

         Одговорност за штету, из става 1.овог члана се преноси на Извођача , те не постоји основ за 
солидарну одговорност  односно објективну одговорност  Наручиоца. У случају евентуалне штете 

настале према трећим лицима и покретање поступка за накнаду штете искључиву одговорност има 
Извођач .   
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                                                                    Члан 16. 
 
Уколико један од Извођача радова  из заједничке понуде не извршава своје уговорене обавезе 

Наручилац ће захтевати од другог Извођача из заједничке понуде  извршење радова. Он је дужан да 
обезбеди извршење у свему према понуди и захтевима Наручиоца.   

Извођачи  радова,  који су поднели заједничку понуду,  одговарају  неограничено солидарно   
према Наручиоцу за испуњење уговорених обавеза у складу са законом. Извођач  ће део радова  које 
су предмет овог уговора извршити преко подизвођача _______________________________са 

седиштем у____________ матични број:________________ПИБ:___________________________.За 
радове  које изведе  подизвођач одговара у потпуности Извођач  радова.          

                          
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан  17. 

 

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима: 

      -  ако Извођач радова  знатно касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику и не 
предузима одговарајуће мере  за скраћење и елиминацију кашњења; 

    -    ако се Извођач  радова не придржава правила струке у погледу квалитета извршених радова; 

    -    и у другим случајевима у складу са законом. 

У случају раскида уговора, Наручилац ће активирати средство обезбеђења за добро извршење 

посла према Извођачу радова. 
                                                        

Члан 18. 

 

Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкови и мањкови радова, који у укупном 

збиру не прелазе укупно уговорени износ, исплата тих радова извршиће се у складу са овим уговором 
по понуђеним јединичним ценама. 
 У случају да се укаже потреба за извођењем вишкова радова,  Извођач је дужан да 

застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писмене  
сагласности Наручиоца , Извођач ће извести вишак радова.          

 
Члан 19. 

 

 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 
Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и  Посебних узанси о 

грађењу . 
Члан  20. 

 

Измене и допуне овог Уговора, Наручилац и Извођач могу вршити искључиво анексом у 
писаној форми у складу са  Законом. 

 
Члан 21. 

 

 Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају 
споразумно, а уколико то  није могуће уговарају надлежност Привредног суда  у Сремској 

Митровици.   
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СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Члан 22. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања  Уговорних страна и важи до 
примопредаје изведених радова без примедби. 

 

Члан 23. 

 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака на српском језику, од којих се свакој 
Уговорној страни уручују по 2 (два) примерка. 
 

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи: 
Прилог бр. 1. – Понуда наш број ___________. од ___________ 2018. године 

Прилог бр. 2.- Структура цене радова 
Прилог бр. 3.- Техничке карактеристике и спецификација радова 
 

Уговорне стране: 
 

      Наручилац,                                 Извођач радова,  
   
          ЈП "Комуналац" у Руми     

________________________________                    _________________________ 
   Драган Панић, дипл.инж.грађ.   

                                          
НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. 
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ПРИЛОГ БР. 11 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

 

 У складу са члана 88. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12 , 14/15 и 68/15) као и 
чланом 6. став 1. тачка 6) подтачка (3) и чланом 15. Правилника о обавезним елементима коникурсне 

документације( Сл.гласник РС 86/2015),  достављамо образац са структуром трошкова за припремање 
понуде за јавну набавку мале вредности број 5991 – радови на реконструкцији постојећих стаза на 

Градском и Старорумском гробљу у Руми, објављеној на Порталу јавних набавки ,за потребе  
наручиоца ЈП ''Комуналац'' у Руми, и то : 
 

 За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној набавци,   
 

Понуђач:_________________________________________________________________________,  
 
 је имао следеће трошкове : 

 
 

Рб

. 

Врста трошка Износ трошка 

   

   

   

 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: ________________                                                                  Печат и потпис понуђача     
 

                _______________________ 
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ПРИЛОГ БР. 12 ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12 , 14/15 и 68/15) као и 
чланом 6. став 1. тачка 6) подтачка (4) и чланом 16. Правилника о обавезним елементима коникурсне 
документације( Сл.гласник РС 86/2015),- јавна набавка мале вредности број 5991 – радови на 

реконструкцији постојећих стаза на Градском и Старорумском гробљу у Руми , објављеној на 
Порталу јавних набавки  за потребе   наручиоца ЈП ''Комуналац'' у Руми, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу   
 
 ПОНУЂАЧ _____________________________________________________________________ 

 
даје 

 
ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Понуду смо поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима  
 
 

 
 Изјаву достављамо као саставни део понуде-конкурсне документације а ради учешћа у 

поступку   јавне набавке: _______________________. 

  
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.  
Свако заинтересовано лице, односно лице запослено или на други начин радно ангажовано код    
заинтересованог лица дужно је да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције, 

уколико има било који податак о повреди конкуренције у поступку јавне набавке. 
 

Наручилац  може да настави поступак јавне набавке, с тим да ће уговор, уколико буде 
закључен са понуђачем за кога постоји сумња да је повредио конкуренцију, бити раскинут по 
сили закона уколико организација надлежна за заштиту конкуренције утврди постојање 

повреде конкуренције. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 
 

  Датум: ____________________              Потпис и печат понуђача  
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ПРИЛОГ БР. 13 
 

НАРУЧИЛАЦ ЈП „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ 

МБ 0809955 

ПИБ 100781162 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА 

ОВЕРУ ПОТВРДЕ 

Градимир Ивков, шеф РЈ „Гробље“  
 

____________________________ М.П. 

ДАТУМ ИЗВРШЕНОГ 

ОБИЛАСКА МЕСТА 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 
 

ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈИМА ЈЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ 

ПОНУЂАЧ ИЗВРШИО 

УВИД У СТАЊЕ НА 

ТЕРЕНУ 

 

 

 

ЗАПАЖАЊА 

ПОТЕНЦИЈАЛНОГ 

ПОНУЂАЧА 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

ПОТВРДА 
О ОБИЛАСКУ МЕСТА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

(Градско гробље Рума и Старорумско гробље Рума) 

 

 

 

Потврђујемо да је дана  ___. 11.2018. године  Понуђач _________________________________________ 

из ____________________________ МБ______________________ ПИБ __________________________  

преко овлашћеног лица  ____________________________________ овлашћење број ___________ 

извршио обилазак места извођења радова који су предмет ЈНМВ бр. 5991 од 09.11.2018. и да је 

упознат са обимом и врстом истих. 

 

 
 

 
 
 

Одговорно лице за оверу потврде     Овлашћени представник Понуђача 
 

М.П. ______________________________     М.П. ________________________________ 
       
           


