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ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА 
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
 
 
 
 

„Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“ 
 
 
 
 
 
 

Укупан број страна: 77 
 
 
 
 

  
 

 Датум и време 
Крајњи рок за достављање понуда 06.09.2017. године до 10 часова 
Отварање понуда 06.09.2017. године у 10:10 часова 

 
 
 

Ужице, август 2017. године 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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На основу 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке (бр. 03-62/1-2017 од 21.07.2017. год.) и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку (бр. 03-62/2-2017 од 21.07.2017. год.), припремљена је: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис предмета јавне набавке, 
начин спровођења контроле и обезбеђивања 
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, 
евентуалне додатне услуге 

4 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

30 

IV Критеријуми за закључење оквирног споразума 37 
V Обрасци који чине саставни део понуде 38 
VI Модел оквирног споразума 47 
VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 54 
VIII Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења 64 
IX Реализовани уговори 71 
X Изјава о гарантовању антикорозивности 73 
XI Изјава о расположивости техничке опреме 74 
XII Изјава о кадровском капацитету 75 
XIII Изјава о посети локације 76 

XIV Изјава којом понуђач потврђује да је упознат са 
техничком документацијом 77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку јавне набавке (радови) бр. 23/2017 „Ограђивање 
аеродрома и аеродромског комплекса“, ради закључења оквирног споразума 

са једним понуђачем 
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1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице 
Адреса: Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице 
ПИБ: 107075180, Матични број: 20737212 
Интернет страница наручиоца: www.aerodromponikve.rs. 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења оквирног 
споразума са једним понуђачем, у складу са Законом и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке. 
Рок трајања оквирног споразума: до 01.09.2018. године. 
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. 23/2017 су радови на изградњи ограде око периметра на 
Аеродрому Поникве. 
Предвиђена набавка обухвата комплетну изградњу ограде, у дужини од 8.927,67 м. 
Радови обухватају, израду темеља самаца и парапета од армираног бетона, уградњу 
конструктивних стубова (бетонских и челичних) и постављање заштитне жичане ограде у 
нивоу који обезбеђује сигурност и безбедност унутар Аеродрома, а у складу са важећим 
прописима и израђеним Пројектом за извођење ограде контролисане зоне Аеродрома 
Поникве. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: постављање ограде – 45342000. 
 
4. Партије 
 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
 
Драгана Алексић, службеник за јавне набавке, e-mail: 
dragana.aleksic@aerodromponikve.rs. 

I 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

http://www.aerodromponikve.rs/
mailto:dragana.aleksic@aerodromponikve.rs
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Аеродром Поникве је изграђен за потребе војске и коришћен је само за војне потребе 
све до примопредаје аеродрома цивилним властима 2013. године. 
Услед постојања врло прецизних захтева по питању обезбеђивања аеродромског 
комплекса тј. ограђивања безбедносно-рестриктивне зоне Аеродрома Поникве, 
неопходно је изградити периметарску ограду око аеродромског комплекса. 
 
Извод из техничког описа 
 
Пројектом је предвиђена изградња периметарске ограде у дужини од 8.927,67 м1 и то у 
две фазе.  
Прва фаза се изводи од стационаже км 6+183,21 до км 8+927,97. Фаза I подразумева 
израду и уградњу бетонских стубова на размаку од 3,00м, стуб је променљивих 
димензија пресека и то 15/15цм у укопаном делу и 10/10цм на врху на који се 
причвршћује косник, на које се затеже универзал плетиво од поцинковане и 
пластифициране жице дебљине d=3,5 мм са отвором окаца 50x50мм ,у укупној дужини 
од 2.744,25м, као и уградњу две клизне капије на стационажама Капија 2 – Км 7+954,91 и 
Капија 3 – Км 8+547,62. У оквиру ове фазе предвиђено је уклањање претходно 
постављених бетонских стубова (219 комада), њихово чишћење и поновна монтажа, у 
складу са израђеним пројектом, односно уградња у бетонске темеље. 
Друга фаза се изводи од стационаже Км 0+000,00 до Км 6+183,21. Фаза II подразумева 
израду ограде која се састоји од челичних стубова са косницима постављеним у темеље 
самце, међусобно повезаних парапетном гредом, која делимично вири изван терена, са 
испуном од универзал плетива, поцинковане и пластифициране жице дебљине d=3,5 мм 
са отвором окаца 50x50мм, у укупној дужини од 6.183,21м, као и уградњу једне 
двокрилне капије на стационажи Капија 1 – Км 3+312,125. Такође, у овој фази 
предвиђена је и демонтажа претходно постављених поцинкованих стубова и плетива, 
њихово чишћење и поновна монтажа у складу са израђеним пројектом. 
Ископ земље, у оквиру предвиђених радова, се обавља у земљишту IV, V и VI категорије 
у складу са важећим техничким описима. 
Фундирање се врши на непоремећеној контактној површини. Странице ископа се 
одсецају правилно према димензијама темеља и парапетних греда при чему се не сме 
дозволити расквашавање дна ископа за темеље. 
Не очекује се да се у току ископа појави подземна вода. Ако се ипак појави потребно је 
да извођач буде опремљен и оспособљен за снижавање нивоа подземних вода у току 
рада. 
Све земљане радове изводити према важећим прописима и према опису из предмера. 
Обезбеђење ископа од обрушавања вршити прописно у зависности од теренских 
услова, дубине ископа и мера заштите на раду. 
Обележавање темеља за ископ извршити према прописаним димензијама. 
Бетонирање темеља може започети тек после одобрења од стране надзорног органа, 
који то констатује кроз грађевински дневник. 
Насипање, набијање и планирање земље из ископа вршити у слојевима од по мах 30цм 
уз квашење и прописно набијање тако да се постигне збијеност самониклог тла. 
Одвођење површинских вода са терена који су у нагибу и чији нормалан ток ремети 
парапетна греда ограде која вири из земље 10цм , предвиђено је остављањем отвора 
Ø50 у парапетној греди на сваких 60 цм. 
 
 
 

II 
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ УСЛОВИ 
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Конструкција темеља и парапетних греда се изводи према израђеном пројекту. Све 
тражене марке бетона постићи и доказати испитивањем серија контролних коцки узетих, 
негованих и испитиваних на прописан начин и то потврдити атестима. 
Бетонирање парапетних греда ван земље извести у глаткој оплати. 
Предвидети дилатације у сваком пољу на 300цм у свему према детаљу из пројекта. 
Радна снага мора бити квалификована, под сталним надзором одговорног извођача 
радова. 
Бетон обезбеђује Наручилац. Уграђивање бетона вршити машинским путем. 
Бетонирање се може започети тек пошто надзорни орган изврши потребне прегледе 
(ископа, арматуре и оплате) и исти одобри, писмено у грађевинском дневнику. 
Извођач је дужан да достави потписане и оверене цртеже и детаље за извођење на 
сагласност надзорном органу. Све мере се морају претходно проверити на лицу места. 
Извођач је у обавези да има радно ангажованог геометра приликом извођења радова 
који су предмет пројекта. Такође, Извођач је у обавези да обезбеди пиротехнички 
надзор, приликом извођења радова. Геодетско обележавање и пиротехнички надзор је о 
трошку Извођача.  
Око комплекса Аеродрома је предвиђена заштитна спољна ограда од универзалног 
жичаног плетива од поцинковане, пластифициране жице, на челичним стубовима Фаза 
II, и на бетонским стубовима Фаза I, две клизне капије и једна двокрилна капија у свему 
према пројектној документацији. 
Предвиђена је пажљива демонтажа постојеће ограде која се састоји од челичних 
поцинкованих стубова профила 60х40мм, косника-потпора од истог профила и испуне од 
универзалног плетива висине 2м са окцима 5х5цм. Стубови ограде су фундирани у 
ископаним темељима самцима који су затрпани земљом из ископа. Демонтирану ограду 
је затим потребно поново уградити, у складу са израђеним пројектом. Пре уградње 
демонтираних стубова, неопходно их је претходно надоградити челичним цевима и 
косницима, како би могли бити употребљени у складу са израђеним пројектом.  
Стубови, челични, имају један косник на сваком врху и постављени су на размаку од 
3,00 м, убетонирани су у темеље самце и повезани парапетним гредама које вире ван 
земље 10 цм. На коснике, који су дужине 550мм, под углом од 45˚ се поставља, преко 
спојница, три реда бодљикаве жице. Стубови су антикорозивно заштићени методом 
топлог цинковања и пластифицирани у боји по избору Наручиоца. 
Фазом I је предвиђена израда и уградња бетонских стубова на које се везује жичано 
плетиво. На врху сваког бетонског стуба предвиђено је постављање косника за 
ношење бодљикаве жице. 
Ограђивање се врши са универзал плетивом од поцинковане пластифициране жице 
дебљине 3,5мм са окцима 50х50 мм. Висина 2.000мм. 
Жичано плетиво се причврћује за челичне стубове преко затезне поцинковане жице које 
се монтира у три реда по висини ограде, почетак, средина и врх ограде и затеже на 
сваких 45м преко затезача за плетиво. Сваки ред затезне жице има свој затезач који се 
шрафи на челични стуб саморезујућим вијком 6.3х38мм. Димензије затезача 95мм 
дужина, 25мм висина, 30мм ширина а направљен је од лима d=1,5мм. На сваком стубу 
се монтира ПВЦ типлица, држач затезне жице која је направљена од тврде пластике и 
причврћује се саморезујућим вијком 3.9х25мм за стуб. 
За учврћивање конструкције ограде користе се косници од кутијастих профила од којих 
су и главни стубови. Косници се обавезно постављају на почетку и завршетку 
постављања ограде, један косник, на угловима два косника као и на сваких 50м дуж 
трасе, два косника. Косници се за главне стубове причвћују шелнама и шрафе. 
Укупна висина ограде је 2,55 м 
Улази у објекат се састоје од три капије висине 2,00 на чијим су врховима уграђени 
шиљци висине 10цм, и то: две клизне капије ширине 6,00м и једне двокриле капије 
ширине 6,00м. Клизне и двокрилне капије су опремљене бравом за заклучавање. 
Двокрилна капија као и клизне капије су од челичних кутијасти профила са испуном од 
варене жице, са дупло удвојеним хоризонталама, пресека мин. 8мм, вертикалама мин. 
6мм и окцима око 50x200мм, чија је висина 180цм, са потребним ојачањима, и 
опремљене су точкићима по шинском разводу. 
Отварање и затварање клизних капија је мануелно. 
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Капије су антикорозионо заштићене методом топлог цинковања и пластифициране у 
РАЛу боји по избору Наручиоца. 
 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
Општи услови за извођење радова и општи услови уз поједине нормативне групе из овог 
пројекта, нормативи и технички прописи обавезују извођача код свих позиција 
предметне групе радова, без обзира да ли је то у опису посебно наглашено. 
Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у потпуности према 
техничким прописима важећим за предметну врсту радова. Уколико дође до одступања 
приликом извођења радова, од израђеног Пројекта за извођење ограде контролисане 
зоне Аеродрома Поникве, извођач је дужан да изради документацију изведеног објекта 
за изведене радове.  
Понуђеном ценом обухватити сав потребан материјал, транспорт, уградњу, рад, скелу, 
алат, опрему, возила и машине. Радови се изводе у складу са издатим закљученим 
уговорима, а на основу склопљеног Оквирног споразума. Обавеза извођача је да по 
завршетку радова простор очисти од остатка материјала и шут испланира на околно 
земљиште, у оквиру аеродромског комплекса. 
Без посебних напомена у тексту позиција увек су урачунати у цену: 

- Набавка и достава на градилиште потребног материјала, 
- Размеравање, снимање и преношење мера за потребе радова, 
- Премеравање, снимање на лицу места и калкулације за потребне набавке 

материјала. 
- Представљање резултата ових калкулација инвеститору или надзорној служби на 

њихов захтев, 
- Консултације са пројектантом или аутором пројекта у погледу набавке материјала 

или извођења специфичних радова. Ово се нарочито односи на позиције код којих је 
наглашен као посебна обавеза извођача, такође, и код позиција где током 
пројектовања није било могуће ближе прецизирати квалитет материјала или начин 
рада (ако се сматра ставком од већег утицаја на јединичну цену може се извршити 
још у току обраде понуде, а обавезно у току технолошке припреме), 

- Сав потребан хоризонтални и вертикални транспорт до радног места,  
- Сви припремни, помоћни, пратећи, услужни и завршни радови предвиђени горе 

наведеним нормативима и општим условима уз сваку нормативну групу радова, 
укључујући и материјал, 

- Потребна заштита од оштећења свих затечених или раније извршених радова, 
инсталација 

- Сва нормативна повећања радног времена произашла из отежаних услова рада, 
- Премеравање, снимање и калкулације за потребе обрачуна које инвеститор може 

захтевати у било којој фази радова. 
Сав употребљени материјал мора бити квалитета који је предвиђен у опису и у пројекту, 
обавезно потврђен атестима. 
Атесте обезбеђује извођач и саставни су део градилишне документације која остаје код 
инвеститора. 
Радови морају бити обављени тачно према пројекту и према ставкама из припадајућих 
норми. 
Ако извођач извесне радове обави квалитетом или материјалом који не задовољава, 
дужан је на захтев инвеститора да изврши поправке, о свом трошку, у наложеном року. 
Ако су радови изведени побољшаним квалитетом, инвеститор није обавезан да 
надокнади цену. 
Наручилац (надзорни орган) има право да захтева све врсте провера радова и 
материјала у било којој фази, ако се покаже сумња у квалитет. За овај случај формира 
се комисија са представницима обе стране, по потреби појачана неутралним стручним 
лицем или специјализованом организацијом. 
Трошкови провера распоређују се према резултатима, или договорно (према Закону о 
облигационим односима). 
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Евентуалне накнадне и непредвиђене радове или измене у раду и материјалу, извођач 
мора најавити пре извршења. Све измене извођач и инвеститор обавезни су да поднесу 
на оверу пројектанту. 
Сав материјал, радове и цело градилиште дужан је да чува извођач о свом трошку, све 
до предаје објекта инвеститору. Извођач је дужан да се током рада придржава свих 
законских, општих, посебних и интерних прописа ХТЗ и ППЗ. 
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Предмер и предрачун (изградња ограде контролисане зоне Аеродрома Поникве)) 

Ред. 
број 

 
 Врста радова 

Јед. 
мере Количина  

Јед. цена 
(без ПДВ) 

Свега (без 
ПДВ) 

Свега (са 
ПДВ) 

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         
 

   Заједнички и општи услови за 
земљане радове         

 

 Извођач радова је, поред описа 
појединачних ставки радова, ценама 
обухватио и следеће заједничке 
услове: 
Земљани радови ће бити изведени у 
свему према  пројекту и 
геомеханичком елаборату, цене 
садрже све радне операције, 
утрошке материјала, помоћни алат и 
радне скеле које прописују 
„Нормативи и стандарди рада у 
грађевинарству – Високоградња ГН 
200“, као и остале трошкове и зараду 
предузећа. 
Цене садрже геодетско снимање 
терена пре и после извршења 
земљних радова на основу кога ће се 
извршити коначни обрачун стварно 
изведених количина радова. 
Цене садрже и испитивања 
постигнутог модела стишљивости 
насутих материјала и давање атеста 
о збијености и модулу стишљивости 
материјала за ставке радова код 
којих је појединачним описима то 
предвиђено. 
Цена садржи и разастирање и грубо 
планирање земље из ископа. 
Обрачун количина стварно 
изведених радова извршиће се 
према одредбама које прописују 
„Нормативи и стандарди рада у 
грађевинарству – Високоградња ГН 
200“, при чему ће сви ископи и одвоз 
бити по м³ самониклог тла, а сви 
насити по м³ збијеног материјала. 

     
      
      
      
      
      
 

    

 

ФАЗА 1 (бетонски стубови) 
1.1. Комбиновани машински (95%) и 

ручни ископ (5%) земље IV, V и VI 
категорије за темеље самце 30x30 
x80 (912 ком. бетонских стубова). 
Вишак земље из ископа 
распланирати по околном терену. 
Обрачун по m³. 

 
 
 
 
 
 

m3 

 
 
 
 
 
 

66,00     

 

1.2 Рушење постојеће асфалтне 
конструкције за израду темеља 
клизне капије. Две клизне капије (5,3 
m3x2 ком.) 
Обрачун по m3. m3 10,60   

 

1.3. Комбиновани машински (95%) и 
ручни ископ (5%) земље IV, V и VI 
категорије за израду темеља клизне 
капије. Земље из ископа 
распланирати по околном терену. 
Обрачун по m³. m3 2,20   
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1.4 Насипање и набијање земље из 
ископа око стуба ограде 
Обрачун по m³. m3 17,00   

 

ФАЗА 2 (челични стубови) 
1.5. Комбиновани машински (95%) и 

ручни ископ (5%) земље IV, V и VI 
категорије за темеље самце 
30х30х80 и парапетну греду ширине 
15cm, дубине 40cm. Вишак земље из 
ископа распланирати по околном 
терену. 
Обрачун по m³. m3 1.039,43   

 

1.6. Насипање и набијање земље из 
ископа са планирањем околног 
терена до пројектованих кота 
темеља самца и парапетног зида у 
складу са детаљима у техничкој 
документацији. Обрачун по 
уграђеном стању. 
Обрачун по m³. m3 500,00   

 

1.7. Набавка, насипање и набијање 
природне мешавине шљунка у слоју 
од 10 cm, испод темеља. 
Обрачун по m³. m3 104,56   

 

1.8. Планирање вишка земље из ископа 
по околном терену. 
Обрачун по м3 m3 539,43   

 

  Земљани радови   УКУПНО:   
 

2 БЕТОНСКИ РАДОВИ      
 Заједнички и општи услови за 

бетонске радове 
Извођач радова је поред описа 
појединачних ставки радова ценама 
обухватио и следеће заједничке 
услове: 
Бетонски радови ће бити изведени у 
свему по пројекту, статичком 
прорачуну и важећим правилницима, 
цене садрже све радне операције, 
утрошке материјала, помоћни алат, 
које прописују „Нормативи и 
стандарди рада у грађевинарству – 
Високоградња ГН 400“, као и остале 
трошкове и зараду предузећа. 
Бетон ће бити справљен, 
транспортован, уграђен, негован и 
испитиван на пробним узорцима по 
одредбама које прописује важећи 
„Правилник о техничким 
нормативима за бетон и армирани 
бетон“ (ПБАБ 87 – „Службени лист 
СФРЈ“ бр. 11/87). Бетон ће бити 
справљен од агрегата и цемента 
атестираних по важећим 
стандардима и чисте воде.  
Цена садржи израду, монтажу, 
демонтажу и чишћење оплате за 
бетонирање бетонских конструкција 
са потребним подупирачима и 
помоћним радним скелама. Оплате 
морају бити урађене према 
пројектованим димензијама, 
постављене по пројектованим осама     
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и на пројектованим котама са 
сигурним везама и подупирачима 
који обезбеђују сигурност оплате и 
подупирача против деформисања и 
рушења. 
Овлашћени надзорни орган 
извршиће пријем оплате са аспекта 
димензија, осовина и висинских кота 
и пријем арматуре са аспекта броја и 
пречника уграђених шипки. 
За сигурност оплате на 
деформисање и рушење одговараће 
извођач радова. Бетонирање ће се 
извршити тек кад овлашћени 
надзорни орган констатује у 
грађевинском дневнику са са свог 
аспекта нема примедби. 
ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА: 
Обрачун количина стварно 
изведених радова извршиће се 
према одредбама које прописују 
„Нормативи и стандарди рада у 
грађевинарству“ 

ФАЗА 1 (бетонски стубови) 
2.1. Бетонирање армирано бетонске 

темељне греде за клизну капију d= 
30cm, H= 80cm армираним бетоном 
Ц25/30 (две клизне капије), са 
израдом потребне оплате. Бетон 
испоручује Наручилац и не улази у 
цену. 
Обрачун по m³. m³ 6,72   

 

2.2. Бетонирање рупа за постављање 
бетонских стубова Ц16/20 30х30х70 
цм ,са израдом потребне оплате. 
Бетон испоручује Наручилац и не 
улази у цену. 
Обрачун по m³. m³ 52,50   

 

2.3. Услед немогућности приласка 
миксера, претовар бетона и 
транспорт и уградња на потребном 
месту. Бетон исопоручује Наручилац 
и не улази у цену. 
Обрачун по m³. m³ 5,00   

 

2.4. Набавка материјала и израда 
стубова од бетона Ц16/20 са 
потребном арматуром, према детаљу 
из пројекта 
Обрачун: комплетно урађен стуб са 
бетоном, арматуром и другим 
потребним материјалима, по ком. ком. 600,00   

 

ФАЗА 2 (челични стубови) 
2.5. Бетонирање армирано бетонских 

темеља за стубове ограде 
d=30x30cm, h=90cm, и парапетног 
зида ограде d=15cm, h=40 cm, 
армираним бетоном Ц25/30. 
Бетонирање ван земље h=10 cm, 
вршити у посебној глаткој оплати. 
Бетон исопоручује Наручилац и не 
улази у цену. 
Обрачун по m3. m3 463,00   

 

2.6. Услед немогућности приласка 
миксера претовар бетона и 
транспорт и уградња на потребном 
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месту. Бетон исопоручује Наручилац 
и не улази у цену. 
Обрачун по m3. 

 
 

m3 

 
 

40,00 
2.7. Бетонирање армирано бетонских 

темеља двокрилне капије 
d=0,60x0,60, h=80 cm, армираним 
бетоном Ц25/30 Бетон исопоручује 
Наручилац и не улази у цену. 
Обрачун по m3. m3 0,60   

 

  
Бетонски радови   УКУПНО: 

  

 

3 АРМИРАЧКИ РАДОВИ      

 

Заједнички и општи услови за 
армирачке радове 
Извођач радова је поред описа 
појединачних ставки радова ценама 
обухватио и следеће заједничке 
услове: 
Армирачки радови биће урађени у 
свему према статичком прорачуну, 
арматурним нацртима. Цене садрже 
све радне операције и утрошке 
материјала и помоћни алат и скеле 
које прописују „Нормативи и 
стандарди рада у грађевинарству – 
Високоградња ГН 400“, као и остале 
трошкове и зараду предузећа. 
Арматуру урадити од свих квалитета 
челика предвиђених у статичком 
прорачуну, а у свему према важећем 
„Правилнику о техничким 
нормативима за бетон и армирани 
бетон“ (ПБАБ 87) и важећим 
стандардима за бетонско гвожђе. 
Арматуру очистити од рђе и 
прљавштине, исправити, исећи, 
савити и уградити по детаљима 
(арматурним нацртима) и статичком 
прорачуну. 
Јединична цена садржи и 
постављање подметача од челика, 
пластике, или бетона за постизање 
предвиђених заштитних слојева и 
правилног положаја арматуре у 
конструкцији. Сва подеона гвожђа и 
узенгије ће бити чврсто везани за 
главну арматуру тако да не може 
доћи до промене положаја арматуре 
за време бетонирања конструкције. 
Пријем постављене арматуре са 
аспекта броја и пречника уграђених 
шипки вршиће овлашћени наџорни 
орган, констатовати стање и дати 
дозволу за бетонирање кроз 
грађевински дневник. За атестирање 
и квалитет уграђене арматуре 
одговараће извођач радова. 
ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА: 
Стварно уграђена количина арматуре 
свих квалитета обрачунава се по кг 
без обзира на сложеност и пречнике 
шипки арматуре. Обрачун радова 
извршити према табличним     
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тежинама арматуре и дужинама 
арматурних нацрта. 

ФАЗА 1 (бетонски стубови) 

3.1. 

Набавка, чишћење, машинско 
исправљање, сечење и савијање и 
ручна монтажа ребрастог бетонског 
гвожђа, а у свему према детаљима и 
статичком прорачуну. Врста 
арматуре Б500. 
Обрачун по kg, а ценом су 
обухваћени и дистанцери који 
фиксирају удаљеност арматуре од 
оплате. kg 240,00   

 

ФАЗА 2 (челични стубови) 

3.2. 

Набавка, чишћење, машинско 
исправљање, сечење и савијање и 
ручна монтажа ребрастог бетонског 
гвожђа, а у свему према детаљима и 
статичком прорачуну. Врста 
арматуре Б500. 
Обрачун по kg, а ценом су 
обухваћени и дистанцери који 
фиксирају удаљеност арматуре од 
оплате. kg 19.323,00   

 

  Армирачки радови   УКУПНО:   
 

4 БРАВАРСКИ РАДОВИ      

 

Заједнички и општи услови за 
браварију 
Извођач радова је поред описа 
појединачних ставки радова ценама 
обухватио и следеће заједничке 
услове: 
Браварски радови ће бити урађени у 
свему према пројекту, шемама 
браварије и важећим стандардима. 
Цене садрже све радне операције, 
утрошке материјала и помоћни алат 
и скеле које прописују „Нормативи и 
стандарди у грађевинарству“ – као и 
остале трошкове и зараду предузећа.     

 

ФАЗА 1 (бетонски стубови) 

4.1. 

Демонтажа претходно уграђених 
бетонских стубова, њихово чишћење 
и одлагање у страну ради поновне 
монтаже. 
Обрачун по ком. ком. 219,00   

 

4.2. 

Набавка универзал плетива од 
поцинковане (слој цинковања 
дебљине 0,10-0,15 микрона) и 
пластифициране жице дебљине 
d=3,5mm са отвором окца 50x50mm. 
Висина жичаног плетива је 2.000mm. 
Плетиво се испоручује у ролнама од 
по 25m. Пројектована дужина ограде 
2.744,47m. У цену укључити и 
испоруку на градилиште. 
Обрачун по m². m² 5.488,90   

 

4.3. 

Набавка жице за затезање ограде. 
Жица је дебљине 3,8mm, 
пластифицирана, и поставља се у 
три реда (при дну, у средини, и при 
врху жичаног плетива). Однос: 1kg 
једнако 13m (28000   1:13). У цену 
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укључити и испоруку на градилиште. 
Обрачун по кg 

 
kg 

 
650,00 

4.4. 

Набавка затезача за жичано плетиво. 
Постављају се на сваких 45 m, ком. 3 
У цену укључити и испоруку на 
градилиште. 
Обрачун по ком. ком. 180,00   

 

4.5. 

Набавка бодљикаве жице дебљине 
2,0mm. Поставља се по коснику у три 
реда. У цену укључити и испоруку на 
градилиште. 
Однос: 1kg једнако 9m (28000   1:9) 
Обрачун по kg. kg 914,80   

 

4.6. 

Набавка металних држача за 
причвршћивање плетива за стуб. 
Поставља се по 6 ком. на стубу. 
Постављају се забушивањем у 
бетонски стуб, анкери Ø 8mm У цену 
укључити и испоруку на градилиште. 
Обрачун по комаду. ком. 5.472,00   

 

4.7. 

Набавка косника ограде, поцинкован 
(слој цинковања дебљине 0,10-0,15 
микрона) и пластифициран, 
димензија 40x40x2 mm и дужине 
950mm. Косник се поставља на 
сваких 3,00m на бетонски стуб и носи 
три реда бодљикаве жице. За 
бетонски стуб се везује преко 
металних узенгија направљених од 
флаха 30x3, укупне дужине 750mm. У 
цену укључити и испоруку на 
градилиште. 
Обрачун по комаду. ком. 912,00   

 

4.8. 

Монтажа ограде: На терену 
припремљеном за монтажу ограде 
врши се геометарско размеравање 
дуж линије ограде. Овом позицијом је 
обухваћена комплетна монтажа 
постојећих и уградња нових 
бетонских стубова, косника од 
бетона, и монтажа универзал 
плетива и бодљикаве жице са свим 
потребним везним материјалом за 
израду позиције. Ископ земље и 
бетонски радови обрађени су у 
претходним позицијама 
Обрачун по m1 m1 2.744,00   

 

4.9. 

Клизна капија висине 2,0m, светли 
отвор 6,0m , укупне дужине 6,5m, која 
на врху има уграђене шиљке у свему 
према детаљу из пројекта. Рам 
капије је израђен од челичних 
профила 80х60х3 са испуном од 
панела ЛЕГИ РС (или одговарајуће). 
Панели су израђени од варене жице, 
дебљина жице 8/8/6 са осовинском 
димензијом окаца 50x200mm. Носећи 
стубови капије су П профили 
израђени од челичних профила 
80x60x3mm. Прихватни стуб је 
израђен од профила 100x100x3mm. 
Сви стубови капије су са стопом 
преко које се анкерују за темељну 
греду која је посебно обрачуната. 
Коплетна капија подразумева: крило ком. 2,00   
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капије, П стубове 2 ком, прихватни 
стуб-1 ком, точкићи 4-6 ком, 
поцинковану шину, прихватник, 
стопер, цилиндрична брава са 3 
кључа, кваке, ручке, прохронску 
лајсну на горњем профилу капије. 
Капија је топло цинкована према 
норми DIN EN ISO 1461 и фарбана у 
2 премаза у боји ограде. Капија је 
опремљена бравом за закључавање. 
Обрачун по комаду испоручене и 
монтиране капије, без земљаних 
радова и израде темељне греде. 
Обрачун по ком. 

ФАЗА 2 (челични стубови) 

4.10. 

Набавка универзал плетива од 
поцинковане (слој цинковања 
дебљине 0,10-0,15 микрона) и 
пластифициране жице дебљине 
d=3,5mm са отвором окца 50x50mm. 
Висина жичаног плетива је 2.000mm. 
Плетиво се испоручује у ролнама од 
по 25m. Пројектована дужина ограде 
6.183,20m. (одбијена количина из 
позиције 4.17 и залихе Наручиоца) 
Обрачун по m2 m2 10.500,00   

 

4.11. 

Набавка жице за затезање ограде. 
Жица је дебљине 3,8mm, 
пластифицирана, и поставља се у 
три реда (при дну, у средини, и при 
врху жичаног плетива). Однос: 1kg 
једнако 13м (6183   1:13) 
Обрачун по kg kg 1.426,89   

 

4.12. 
Набавка затезача за жичано плетиво. 
Постављају се на сваких 45 m, ком 3 
Обрачун по ком. ком. 412,00   

 

4.13. 

Набавка бодљикаве жице дебљине 
2,0mm. Поставља се по коснику у три 
реда. 
Однос: 1kg једнако 9m (6183  1:9) 
Обрачун по kg. kg 2.061,07   

 

4.14. 

Набавка стуба ограде, поцинкован 
(слој цинковања дебљине 0,10-0,15 
микрона) и пластифициран, 
димензија 60x60x1,5 mm и дужине 
3.150mm. Стуб се поставља на 
сваких 3,00m. Стуб је направљен са 
косником 40cm на који се поставља 
три реда бодљикаве жице. 
Обрачун по ком. ком. 1.735,00   

 

4.15. 

Набавка косника (потпора) 
поцинкован (слој цинковања 
дебљине 0,10-0,15 микрона) и 
пластифициран, димензија 60х60х1,5 
mm и дужине је 3.150mm. Поставља 
се на сваких 45m по 2 ком. 
Обрачун по ком. ком. 275,00   

 

4.16. 
Набавка металног држача за 
причвршћивање плетива за стуб. 
Поставља се по 6 ком. На стубу 
Обрачун по ком. ком. 12.396,00   

 

4.17. 
Демонтажа претходно постављеног 
поцинкованог плетива и слагање у 
ролну. Одлагање у страну ради 
поновне монтаже 
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Обрачун по м1 
 

 
m1 

 
830,00 

4.18. 

Демонтажа претходно постављених 
поцинкованих стубова, њихово 
чишћење и одлагање у страну ради 
поновне монтаже. Стубови ограде су 
фндирани у ископаним темељима 
самцима који су затрпани земљом из 
ископа. 
Обрачун по ком. ком. 331,00   

 

4.19. 

Набавка челичних цеви, димензија 
60х40х2,5 мм, дужине 550 мм, 
(укључујући и косник дужине 40 цм са 
позиције 4.14.) и варење на 
демонтиране стубове из позиције 
4.18. 
Ценом обухватити поновно 
цинковање (слој цинковања дебљине 
0,10-0,15 микрона) целог стуба и 
додатно завареног дела. 
Обрачун по ком. ком. 331,00   

 

4.20. 

Монтажа ограде (укључујући и ону 
која је претходно демонтирана, као и 
плетива које је Наручилац већ 
набавио): На терену припремљеном 
за монтажу ограде врши се 
геометарско размеравање дуж 
линије ограде. Овом позицијом је 
обухваћена само уградња челичних 
стубова и монтажа универзал 
плетива и бодљикаве жице са свим 
потребним везним материјалом. 
Ископ земље и бетонски радови 
обрађени су у претходним 
позицијама. 
Обрачун по м1 m1 6.183,21   

 

4.21. 

Двокрилна капија висине 200cm 
светли отвор ширине крила 6,0m 
(300+300) која на врху има уграђене 
шиљке у свему према детаљу из 
пројекта. Рам капије је израђен од 
профила 80x40x3 са испуном од 
панела ЛЕГИ РС или слично.Панели 
су израђени од варене жице, 
дебљина жице 8/8/6 са осовинском 
димензијом окаца 50x200mm. Носећи 
стубови капије су израђени од 
профила 120x120x4mm и дужи су за 
600mm од висине капије, због 
бетонирања истих у темељну стопу. 
Ценом капије је обухваћен комплетан 
прибор, штелујуће шарке, 
цилиндрична брава са 3 кључа, кваке 
и прихватник, као и сав потребан 
ситан прибор за монтажу. Капија је 
топло цинкована према норми DIN 
EN ISO 1461 и фарбана у 2 премаза 
у боји ограде. Обрачун се врши по 
комаду коплет испоручено и 
монтирано. 
Обрачун по ком. ком. 1,00   

 

  Браварски радови 
  

УКУПНО: 
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5. ОСТАЛИ РАДОВИ      

5.1. 
Ангажовање геометра за извођење 
радова који су предмет пројекта. 
Обрачун паушално. пауш.    

 

5.2. 
Обезбеђење пиротехничког надзора 
приликом извођења радова који су 
предмет пројекта. 
Обрачун паушално. пауш.    

 

5.3. Израда пројекта изведеног објекта. 
Обрачун паушално. пауш.    

 

       

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  Свега (без ПДВ) 

 
Свега (са ПДВ) 

1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
   

2 БЕТОНСКИ РАДОВИ     

3 АРМИРАЧКИ РАДОВИ     
   

4 БРАВАРСКИ РАДОВИ     
   

5 ОСТАЛИ РАДОВИ     
   

  У К У П Н О    
  

   

 
 
 
 
 
 
Дана: _______________ 2017. год.                                      П О Н У Ђ А Ч 
 
 
                                                                     М.П.  __________________________ 
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1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА) 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

Доказ за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда. 

Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно из одговарајућег регистра. 

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

Доказ за правно 
лице: 

1) Извод из казнене евиденције односно уверење Основног суда 
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре.  
НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке 
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривничног одељења Вишег суда, потребно је поред 
уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
представништва или огранка страног правног лица, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреда и кривично дело примања мита. 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих. 

Доказ за 
предузетнике и за 

физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта). 

III 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
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); 

 

Доказ за правно лице: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације. 

Доказ за предузетнике: 

Доказ за физичко лице: 

Доказ не сме бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 

4. Да поштује 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). 

Доказ за правно лице: Попуњене, потписане и оверене Изјаве од стране понуђача 
које су саставни део конкурсне документације (поглавље V, 
одељак V/4). 

Доказ за предузетнике: 
Доказ за физичко лице: 

 
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76. 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: 
а. Понуђач мора да располаже неопходним финансијским капацитетом за предметну 

јавну набавку.  
Под неопходним финансијским капацитетом Наручилац подразумева да је Понуђач у 

претходне 3 (три) обрачунске године (2014., 2015., 2016.) остварио укупан пословни 
приход у минималном износу од 50.000.000,00 динара, као и да 2016. године није био у 
блокади. 

 
 

Доказ: 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за 
привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети 
биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014, 2015 
и 2016) и податке о броју ликвидних и неликвидних дана. Уколико у образцу 
БОН-ЈН нису доступни подаци за 2016. годину, понуђач је у обавези да достави 
биланс стања и биланс успеха за 2016. годину. Уколико у Извештају о бонитету 
нису доступни подаци о броју ликвидних и неликвидних дана по годинама 
потребно је доставити потврду Народне банке Србије.  

 
б. Понуђач мора да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну 

набавку. 
Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач  
- у претходне 3 (три) обрачунске године (2014, 2015 и 2016.) је извео радове на 

изградњи грађевинских објеката у вредности од најмање 50.000.000,00 динара без ПДВ, 
од чега најмање један посао у минималној вредности од 20.000.000,00 динара без ПДВ. 

Доказ: 

Потврде и уговори о извођењу радова на изградњи грађевинских објеката у 
претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016.) у вредности од најмање 
50.000.000,00 динара без ПДВ, од чега најмање један посао у минималној 
вредности од 20.000.000,00 динара без ПДВ. Уз уговор и потврду о изведеним 
радовима потребно је доставити и комплетну окончану ситуацију или 
привремене ситуације.  
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Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити 
на оригиналном Обрасцу из конкурсне документације (Поглавље IX конкурсне 
документације) или издате од стране других наручилаца на њиховим 
обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи 
Образац из конкурсне документације и то:  
- назив и адреса Наручиоца  
- назив и седиште понуђача  
- облик наступања за радове за које се издаје Потврда  
- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у 
уговореном року  
- врста радова  
- вредност изведених радова  
- број и датум уговора  
- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не 
може користити  
- контакт особа наручиоца и телефон  
- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца  

 
- гарантује петогодишњу антикорозивност челичних елемената ограде. 

Доказ: - Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације (Поглавље X 
конкурсне документације) 

 
в. Понуђач мора да располаже неопходним техничким капацитетом за предметну 

јавну набавку 
Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач 

поседује у закупу или у својини најмање: 
- 1 теретно возило са краном минималне носивости 4,5t/1,8m; 
- 1 ровокопач минимум 3t; 
- 1 камион минималне носивости 10t; 
- 1 камион минималне носивости 2t; 
- 1 первибратор за бетон. 

Доказ: 

Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом:  
а) за средства набављена до 31.12.2016. године – пописна листа или 
аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена 
тражена техничка опрема, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa 
печатом. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2016. године; 
б) за средства набављена од 1.1.2017. године рачун и отпремницa; 
в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који 
у прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и 
отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 
1.1.2017. године, на којој ће маркером бити означена закупљена техничка 
опрема или уговором о лизингу. 
 
- За моторна возила доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану 
саобраћајну дозволу, копију полисе обавезног осигурања возила, важећих на 
дан отварања понуда. На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са 
доказом о располагању. 
 
- Изјава да понуђач поседује тражену опрему у исправном стању за свe време 
трајања оквирног споразума (Поглавље XI конкурсне документације) 

 
г. Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом за предметну 

јавну набавку.  
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Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева да Понуђач има 
радно ангажована следећа лица: 

- Најмање 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера, са личном лиценцом бр. 
410 (или) 411 (или) 412 (или) 413 (или) 414 (или) 415 (или) 418 (или) 400 (или) 401 (или) 
700 (или) 800, издатом од стране Инжењерске коморе Србије, који ће бити одговоран за 
извођење радова; 

- 1 (једног) дипломираног инжењера геодезије са важећом личном лиценцом бр. 471, 
издатом од стране Инжењерске коморе Србије; 

- Најмање 5 (пет) радника грађевинске струке. 

Доказ: 

- Фотокопија лиценци ангажованог грађевинског инжењера и инжењера геодезије 
издате од стране ИКС, са потврдом о важењу лиценце 
- Фотокопија МА обрасца 
- Фотокопија уговора о радном ангажовању 
- Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације (Поглавље XII 
конкурсне документације) 

 
д. Понуђач мора имати радно ангажованог пиротехничара обученог према 

међународним стандардима, који ће бити присутан приликом извођења радова за 
предметну набавку а који поседује сертификат о обучености тј. потврду о успешно 
похађаним курсевима за: тим лидера (или) основни курс деминирања (или) курс за 
детектовање и уклањање НУС, издатих од стране надлежне институције према 
међународним стандардима. Уместо радно ангажованог пиротехничара, понуђач може 
ангажовати фирму специјализовану за обављање пиротехничког надзора, која мора да 
поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке.  

Доказ  
 

АНГАЖОВАЊЕ ПИРОТЕХНИЧАРА 
- Фотокопија важећег сертификата (за ангажованог пиротехничара) 
- Копија закљученог уговора између ангажованог пиротехничара и Понуђача за 
обављање пиротехничког надзора 
 
АНГАЖОВАЊЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ФИРМЕ 
- Копија Решења о пословима хуманитарног разминирања (чишћење површина 
од противпешадијских и противтенковских мина, и других неексплодираних 
убојних средстава која се пронађу на тим површинама) и копија Решења о 
пословима чишћења копнених површина од неексплодираних убојних средстава 
(чишћење површина од касетне муниције и других неексплодираних убојних 
средстава). Наведена Решења морају бити издата од стране МУП Републике 
Србије – Сектор за ванредне ситуације у складу са Уредбом о заштити од 
неексплодираних убојитих средстава („Сл.гласник РС“ 70/2013). 
- Копија закљученог уговора између ангажоване фирме и Понуђача за обављање 
пиротехничког надзора  

 
ђ. Обавеза обиласка локације 

Обилазак локације обавиће се дана 21.08.2017. године у 11:00 часова, у присуству 
представника Наручиоца, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача уз 
навођење овлашћених лица понуђача која ће извршити обилaзак локације. Понуђачи су 
обавезни да изврше обилазак локације ради подношења прихватљиве понуде, што ће се 
евидентирати од стране ЈП „Аеродром Поникве“. У случају потребе, свим 
заинтересованим лицима која из оправданих разлога нису била у могућности да у 
наведеном термину изврше обилазак локације, то могу учинити у накнадном термину за 
обилазак локације дана 25.08.2017.године у 11:00 часова, уз претходну пријаву. Пријаве 
за обилазак локације се достављају на е-mail: office@aerodromponikve.rs са назнаком за 
ЈН бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“, или поштом на 
адресу: ЈП „Аеродром Поникве“, ул. Димитријa Туцовића 52, 31000 Ужице, са назнаком 
за ЈН бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“, и морају стићи 
један дан пре рока за обилазак локације. 
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Доказ  
Изјава о обиласку локације, коју је представник понуђача у обавези да понесе са 
собом приликом обиласка локације ради њене овере од стране представника 
Наручиоца. (Поглавље XIII конкурснe документацијe) 

 
е. Понуђач може извршити увид у техничку документацију коју због обима и 

техничких разлога није могуће објавити (Пројекат за извођење ограде контролисане зоне 
Аеродрома Поникве и другу неопходну документацију), односно у складу са чл. 9. ст. 1. 
тач. 13) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, исту може преузети, и то тако 
што се увид у ову техничку документацију, односно њено преузимање врши у 
просторијама Наручиоца, ул. Петра Ћеловића бб (зграда Градског развојног центра), 
Ужице, по претходном писаном захтеву који се подноси на меморандуму Понуђача и 
упућује Наручиоцу електронским путем на e-mail: office@aerodromponikve.rs најкасније 
два дана пре увида, односно преузимања. Увид односно преузимање техничке 
документације ће бити обављен у присуству представника Наручиоца, о чему ће бити 
сачињен записник.  

 
Доказ  

 

Изјава Понуђача којом потврђује да је упознат са техничком документацијом 
(Поглавље XIV конкурснe документацијe) 

  
3. ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, осим ако 

другачије није одређено конкурсном документацијом.  
Наручилац може, пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, писмено 

затражити од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана захтева достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 
тражених доказа његова ће понуда бити одбијена као неприхватљива.  

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 о закључењу оквирног споразума, односно закључења оквирног 
споразума, односно током важења појединачно закљученог уговора, на основу оквирног 
споразума, и да је документује на прописани начин.  

Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача нису дужни да приликом подношења 
понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 
прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на 
интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које 
поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно навести 
да се налази у регистру понуђача 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 
(докази) јавно доступни.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у 
року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису 
могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз 
понуду приложи одговарајући доказ за то, понуђачу ће бити дозвољено да накнадно 
достави тражена документа у примереном року.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 
понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним 
бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико 
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није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране 
судског тумача.  

 
4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО СЕ ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ 

ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе 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. 

Ако понуђач наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму. 

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

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из Поглавља III конкурсне документације, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 
2), 3) (члан 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона). Поред тога, понуђач мора да достави доказ 
да подизвођач испуњава обавезан услов из тачке 1. Обавезни услови, подтачка 4) (члан 
75. став 2. Закона). 

Доказ: 
Поред доказа из тачке 1. овог поглавља, понуђач доставља и попуњену, 
потписану и оверену Изјаву за подизвођача, која је саставни део конкурсне 
документације (поглавље V, одељак V/4). 

 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење обавеза из оквирног споразума, без обзира на број 
подизвођача. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача. 
  
5. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА 
 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове наведене у 

поглављу III, тачка 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3). Додатне услове сваки 
понуђач из групе понуђача испуњавају заједно. Поред тога, сваки члан групе понуђача 
мора да достави доказ да испуњава обавезан услов из тачке 1. Обавезни услови, 
подтачка 4) (члан 75. став 2. Закона).  

Доказ: 
Поред доказа из тачке 1. овог поглавља, понуђач доставља и попуњену, 
потписану и оверену Изјаву сваког члана групе, која је саставни део конкурсне 
документације (поглавље V, одељак V/4). 
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И З Ј А В А 
 
 

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу _____ % укупне 
вредности набавке, а што се односи на: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место: ______________                                                                         Понуђач 
                                                                                            
Датум: ______________                                               М.П. 
                                                                                                    ______________________ 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити 
већи од 50%. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко 
подизвођача. 
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1. Критеријум за закључење оквирног споразума: 
 

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума најнижа понуђена 
цена, за укупну цену радова на изградњи периметарске ограде, без ПДВ (у складу 
са спецификацијом радова из Поглавља II конкурсне документације). 

 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац доделити 
оквирни споразум у ситуацији када постоје две или више понуда са истом 
понуђеном ценом  
 
Уколико се након стручне оцене понуда утврди да два или више понуђача имају исту 
укупну понуђену цену, наручилац ће закључити оквирни споразум са оним понуђачем 
који је понудио дужи гарантни рок на антикорозивност челичних елемената ограде. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о закључењу оквирног споразума, наручилац ће закључити оквирни 
споразум са понуђачем који буде извучен путем жреба. 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 идентичан гарантни рок на антикорозивност челичних елемената. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако 
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Са 
понуђачем, чији назив буде на извученом папиру, биће закључен оквирни споразум. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба. 

 

IV 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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V/1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку (радови), ЈН бр. 
23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса”: 
Назив и ознака из општег речника набавке: постављање ограде – 45342000. 
 

17) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 
 
Назив понуђача: 

 
 
 

 
 
Адреса понуђача: 

 
 
 

 
Матични број понуђача: 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

 
 
Име особе за контакт: 

 
 
 

 
 
Електронска пошта: 

 

 
Телефон: 

 
 

 
Телефакс: 

 
 

 
 
Број рачуна понуђача и назив банке: 

 
 
 

 
Лице овлашћено за потписивање оквирног 
споразума: 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ 
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: Уписати податке у табели 1) и заокружити начин подношења понуде у табели 
2)  

V 
ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико постоји већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
 

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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Гарантни рок: 
 
_______ (______________________) месеци за изведене радове (не краћи од 24 месеца)       
                               словима 

_______ (______________________) година на антикорозивност челичних елемената  
          словима 
ограде(не краћи од 5 година)   
 
Рок важења понуде износи _____ (____________________) дана од дана отварања  

     словима 
понуда (не краћи од 120 дана).  
 
Начин, услови и рок плаћања: 45 дана од дана испоставе привремених ситуација и 
окончане ситуације. 
 
Рок за извођење радова износи ______ ( _______________________________ ) дана од 

словима 
дана увођења у посао, по закљученом уговору, склопљеним на основу оквирног 
споразума (не дужи од 90 дана). 
 
Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 
 
 
 

Датум                                 Понуђач 
 

                         М. П.  
 

____________________________                _________________________ 
              (потпис овлашћеног лица) 
 
Напомена:  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем образац потписују и оверавају печатом и 
понуђач и подизвођач.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 

 
Укупна цена радова на изградњи 
периметарске ограде, у складу са 
спецификацијом радова из поглавља II 
конкурсне документације(без ПДВ) 

 

 
Укупна цена радова на изградњи 
периметарске ограде, у складу са 
спецификацијом радова из поглавља II 
конкурсне документације (са ПДВ) 

 

Укупна дужина периметарске ограде  8.927,67 км 



 

ЈП „Аеродром Поникве“ - конкурсна документација за ЈН бр. 23/2017 42/77 
 

V/2 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 

Приликом припремања понуде за јавну набавку бр. 23/2017 (радови) „Ограђивање 
аеродрома и аеродромског комплекса“, а у складу са чланом 88. Став 1. Закона, 
понуђач ______________________________, 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 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
 
 
У                       Понуђач 
 
                           М.П. 
Дана:                                                             

          (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом образац. Достављање овог обрасца није обавезно. 
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V/3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 
14/15 и 68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС“ број 86/15), понуђач _______________________________________, 
даје 
 
 
 
 

И З Ј А В У 
О   Н Е З А В И С Н О Ј   П О Н У Д И 

 
 
 

 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке (радови), број 23/2017, „Ограђивање аеродрома и 
аеродромског комплекса”, поднео назависно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У                       Понуђач 
 
                         М.П. 
Дана:                                                             

          (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене: 
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац 
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 преставља негативну референцу, у 
смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом (фотокопирати 
образац у довољном броју примерака). 
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V/4 ОБРАСЦИ ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 
 
 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 

којом понуђач:  
 
 

                   _______________________________________________________ 
                                    (пословно име или скраћени назив понуђача) 
 
 

из _______________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у поступку ЈН бр. 
23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место:                                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                                                                                            
Датум:                                                                      М.П. 
                                                                                                      _______________________ 
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И З Ј А В А 
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 
 

којом понуђач:  
 
 

                   _______________________________________________________ 
                                    (пословно име или скраћени назив понуђача) 
 
 

из _______________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је 
подизвођач _______________________________________ из ____________________ 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у поступку ЈН бр. 
23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место:                                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                                                                                            
Датум:                                                                                М.П. 
                                                                                                      _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: У случају потребе Изјаву копирати. 
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И З Ј А В А 
 
 

којом члан групе:  
 
 

                   _______________________________________________________ 
                                    (пословно име или скраћени назив понуђача) 
 
 

из _______________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у поступку ЈН бр. 
23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место:                                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                                                                                            
Датум:                                                                                М.П. 
                                                                                                       _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Образац потписују и оверавају овлашћена лица сваког члана групе. 
Фотокопирати образац у довољан број примерака. 
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Закључен на основу спроведног отвореног поступка јавне набавке у циљу закључења 
оквирног споразума број 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског 
комплекса“ између: 
 
1. ЈП „Аеродром Поникве“, ул. Димитрија Туцовића 52, Ужице 
ПИБ:107075180, матични број: 20737212 
које заступа директор Саша Савић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и  
 
2.       , ул.    _______________________ 
ПИБ:     Матични број:     
 
 
Називи понуђача из групе (попунити само у случају заједничке понуде) 
 
 
Називи подизвођача (попунити само у случају понуде са подизвођачем) 
 
кога заступа         
(у даљем тексту: Извођач), с друге стране. 
 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” 
број 124/12, 14/15 и 68/15); у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак 
јавне набавке бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског 
комплекса“, са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на 
период до 01.09.2018. год.; 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума (број 
__________ од ._____________), у складу са којом се закључује овај оквирни 
споразум између Наручиоца и Извођача; 

- да је Извођач доставио Понуду бр. ______________ од _____________ , која чини 
саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извођача); 

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање 
уговора о јавној набавци; 

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу 
овог оквирног споразума. 

 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључење уговора о јавној 

набавци на основу оквирног споразума, за извођење радова на изградњи периметарске 

VI 
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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ограде Аеродрома Поникве, између Наручиоца и Извођача, у складу са условима из 
конкурсне документације за ЈН бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског 
комплекса“, Понудом Извођача, одредбама овог оквирног споразума и стварним 
потребама Наручиоца. 

Детаљна спецификација радова са количинама материјала из Понуде Извођача, 
дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни део. Радови и 
количине материјала у спецификацији су оквирни за све време важења оквирног 
споразума. 

 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 2. 

Овај оквирни споразум се закључује на период до 01.09.2018. године, а ступа на 
снагу даном потписивања.  

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање више 
појединачних уговора, у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

 
ЦЕНЕ 

 
Члан 3. 

Укупна вредност овог оквирног споразума износи _______________ (словима: 
________________________________) динара, без урачунатог ПДВ-а, односно 
_______________ (словима: ________________________________) динара са ПДВ-ом, а 
добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача. 

Јединичне цене радова и материјала исказане су у Понуди Извођача, који ће 
представљати основ за закључење појединачних уговора. 

Цене су фиксне по јединици мере и не могу се мењати за све време важења 
оквирног споразума. 

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора из 
члана 2, став 2 овог оквирног споразума, цена обухвата и ангажовање геометра, 
обезбеђивање пиротехничког надзора, трошкове организације градилишта, осигурања и 
све остале зависне трошкове Извођача. 

 
НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 
Члан 4. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за 
предметним радовима, Наручилац ће доставити Извођачу уговор из члана 2, став 2 овог 
оквирног споразума, ради његовог закључивања. 

При закључивању уговора из члана 2, став 2 овог оквирног споразума, не могу се 
мењати битни услови из овог оквирног споразума. 

Уговор из члана 2, став 2 овог оквирног споразума, биће закључен у року од 5 (пет) 
дана од дана достављања уговора Извођачу. 

Уколико Извођач одбије да закључи уговор из претходног става овог члана, 
Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде. 

 
Члан 5.  

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног 
споразума и конкурсне документације за предметну јавну набавку у погледу предмета 
набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова извођења радова, гарантног рока, 
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техничког и кадровског капацитета, техничке документације коју је потребно доставити и 
сл. 

 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

 
Члан 6. 

Наручилац ће цену радова, по закљученом уговору из члана 2, став 2 овог оквирног 
споразума, платити Извођачу у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверених 
привремених и окончаних ситуација, које су сачињене на основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде Извођача, уз услов да је 
Наручиоцу достављена банкарска гаранција за добро извршење посла из члана 12. овог 
оквирног споразума. 

Уколико рок за извођење радова, по закљученом уговору из члана 2, став 2 овог 
оквирног споразума, износи више од два месеца, Извођач доставља оверене 
привремене ситуације Наручиоцу, месечно, до 15. у месецу. 

Окончану ситуацију, Извођач доставља Наручиоцу у року од 10 (десет) дана од 
дана извршене примопредаје радова, по закљученом уговору из члана 2, став 2 овог 
оквирног споразума. 

Уз оверене ситуације, Извођач је дужан да достави оверене копије листова 
грађевинске књиге и грађевинског дневника, од стране надзорног органа који одређује 
Наручилац. 

Извођачу је дозвољено да захтева аванс од 20% вредности закљученог 
појединачног уговора из члана 2, став 2 овог оквирног споразума на име аванса. 
Исплата аванса се врши најкасније у року до 10 дана од дана пријема захтева за уплату 
аванса уз услов да је Наручиоцу достављена гаранција за повраћај аванса из члана 12. 
овог оквирног споразума, са роком важења до коначног извршења посла. Извођач се 
обавезује да примљени аванс правда кроз привремене ситуације које испоставља, 
умањењем износа у тим привременим ситуацијама, с тим да укупан примљени аванс 
мора бити оправдан закључно са последњом привременом ситуацијом.  

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да 
исплати, у законском року, неспорни део ситуације.  

Плаћање ће се вршити искључиво на рачун Извођача _______________________, 
рачун бр.  _____________________________________ отворен код пословне банке 
__________________________________. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу 
документацију, Извођач доставља стручном надзору којег је самостално именовао 
Наручилац, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје 
без права на приговор.  

Извођач је дужан да ситуације – рачуне, за изведене радове достави Наручиоцу на 
адресу: ЈП „Аеродром Поникве‟, Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице. 

 
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 7. 
Извођач се обавезује да радове започне најкасније у року од 14 дана од дана 

закључења појединачног уговора из члана 2, став 2 овог оквирног споразума. 
Рок за извођење радова износи ________ (словима:____________________) дана, 

од дана увођења Извођача у посао по закљученом уговору из члана 2, став 2. овог 
оквирног споразума. 



 

ЈП „Аеродром Поникве“ - конкурсна документација за ЈН бр. 23/2017 50/77 
 

Увођење Извођача у посао се врши у присуству овлашћених представника 
Наручиоца, Извођача и стручног надзора. Датум увођења у посао стручни надзор уписује 
у грађевински дневник. 

Утврђени рок из става 1. овог члана се не може мењати без писане сагласности 
Наручиоца. 
 

Члан 8. 
Извођач је у обавези да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора из члана 

2, став 2 овог оквирног споразума, достави Наручиоцу детаљан динамички план, у 
четири примерка (по два за Наручиоца и стручни надзор). 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА И ПРИЈЕМ РАДОВА 

 
Члан 9. 

Извођач се обавезује да радове из појединачног уговора из члана 2, став 2 овог 
оквирног споразума, и Понуде Извођача изведе у свему према Пројекту за извођење 
ограде контролисане зоне Аеродрома Поникве тј. према прописима, стандардима, 
техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова.  

Комисија Наручиоца и представник Извођача извршиће примопредају изведених 
радова у присуству надзорног органа и о томе ће сачинити записник. 

Извођач преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова на основу 
појединачног уговора из члана 2, став 2 овог оквирног споразума.  

Сав употребљени материјал мора бити квалитета који је предвиђен Пројектом за 
извођење ограде контролисане зоне Аеродрома Поникве и Понудом понуђача, обавезно 
потврђен атестима. 

Извођач је дужан да достави потписане и оверене цртеже и детаље за извођење 
на сагласност надзорном органу. 

Атесте обезбеђује Извођач и саставни су део градилишне документације која 
остаје код Наручиоца. 

Извођач је дужан да након завршетка радова писаним путем обавести Наручиоца, 
да су радови завршени. 

Ако су радови изведени побољшаним квалитетом, Наручилац није обавезан да 
надокнади цену Извођачу. 

Приликом примопредаје радова, Комисија Наручиоца је дужна да изведене радове 
прегледа на уобичајени начин и да своје евентуалне примедбе о видљивим недостацима 
одмах саопшти Извођачу.  

Извођач се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Комисије 
Наручиоца и недостатке отклони без одлагања у року од 15 (петнаест) дана од дана 
примопредаје радова, о свом трошку. 

Уколико Извођач не отклони недостатке у року, Наручилац задржава право да 
активира банкарску гаранцију за добро извршење посла из чл. 12. Овог оквирног 
споразума. 

Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао 
открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем 
обавести Извођача без одлагања. 

Наручилац (надзорни орган) има право да захтева све врсте провера радова и 
материјала у било којој фази, ако се покаже сумња у квалитет. У том случају, 
формираће се комисија са представницима Наручиоца и Извођача, по потреби појачана 
неутралним стручним лицем или специјализованом организацијом. 

Трошкови провера распоређују се према резултатима, или договорно (према 
Закону о облигационим односима). 
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Евентуалне накнадне и непредвиђене радове или измене у раду и материјалу, 
извођач мора најавити пре извршења. Све измене Извођач и Наручилац обавезни су да 
поднесу на оверу пројектанту. 

Сав материјал, радове и цело градилиште, Извођач је дужан да чува о свом 
трошку, све до предаје објекта Наручиоцу. Извођач је дужан да се током рада 
придржава свих законских, општих, посебних и интерних прописа ХТЗ и ППЗ. 

Уколико дође до одступања приликом извођења радова, од израђеног Пројекта за 
извођење ограде контролисане зоне Аеродрома Поникве, извођач је дужан да изради 
пројекат изведеног објекта, о свом трошку. 
 
ГАРАНТНИ РОК 
 

Члан 10. 
Извођач гарантује за квалитет изведених радова са гарантним роком од ____ 

(словима: ____________________) месеци, и челичних елемената ограде, са гарантним 
роком од _____ (словима: _______) године, рачунајући од дана примопредаје радова 
Наручиоцу.  

Извођач је дужан да о свом трошку у гарантном року на позив Наручиоца, отклони 
све евентуалне недостатке. У супротном, Наручилац ће активирати банкарску гаранцију 
за отклањање грешака у гарантном року. 

 
УГОВОРНА КАЗНА 

 
Члан 11. 

Уколико Извођач, у складу са појединачним уговором из члана 2, став 2 овог 
оквирног споразума, не изведе радове у уговореном року, обавезан је да за сваки дан 
закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2‰ укупне цене уговорених радова, с тим да 
укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене уговорених радова. 

Уколико Извођач не изведе радове у целости или радове изведе делимично, 
обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене уговорених 
радова из појединачног уговора из члана 2, став 2 овог оквирног споразума.  

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да 
захтева накнаду штете. 

 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 12. 

Стране у оквирном споразуму сагласно констатују да је Извођач предао Наручиоцу, 
уз своју понуду, банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 3% од 
вредности понуде без ПДВ, са роком важења до краја важења закљученог оквирног 
споразума (01.09.2018.год.), која мора бити неопозивa, без права на приговор, 
безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца.  

Извођач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од од дана закључења 
појединачног уговора из члана 2, став 2 овог оквирног споразума, преда Наручиоцу 
банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења до коначног извршења 
посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и наплатива на 
први позив, а у корист Наручиоца.  

Извођач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања 
појединачног уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана 
дужим од истека рока за коначно извршење посла по закљученом уговору, која мора 
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бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист 
Наручиоца.  

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 
обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, 
сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз 
привремене ситуације.  

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су 
предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења 
банкарских гаранција.  

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату 
пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи 
њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.  

Извођач се обавезује да у року од 10 (десет) дана након примопредаје радова, а 
пре испостављања окончане ситуције Извођача, Наручиоцу преда банкарску гаранцију 
за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% укупне вредности 
појединачног уговора, без ПДВ-а, закљученог на основу оквирног споразума, и са роком 
важења од 10 (десет) дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити 
безусловна, неопозива, без права на приговор и наплатива на први позив, а у корист 
Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације .  

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати 
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним 
захтевом Наручиоца. 

 
ВИША СИЛА  
 

Члан 13. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе 

које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним 
споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, 
који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли 
бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати 
поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), 
императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 
обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 
доказе.  

 
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 14. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе 
закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову 
материју.  

 
Члан 15. 

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом 
оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, уговара 
се надлежност стварно и месно надлежног суда 
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Члан 16. 
Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 

(три) припада свакој страни у оквирном споразуму. 
 
 
 
           ИЗВОЂАЧ                                                                                   НАРУЧИЛАЦ 
                                                                                                         ЈП „Аеродром Поникве“   
                                                          

 
 _____________________                                                          ________________________ 
                                                                                                                   директор 
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1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног 
судског тумача. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
 Понуда се ради на преузетој конкурсној докумнетацији уз  потпис овлашћеног лица 
на назначеним местима у прилозима. Понуда се припрема и подноси у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама и условима одређеним у овој конкурсној 
докумнетацији. Понуда мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко попуњена 
и која у прилогу садржи све тражене доказе о испуњености услова за учешће у поступку 
набавке.  Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 

 Понуду доставити на адресу: ЈП „Аеродром Поникве“, ул. Димитрија Туцовића 52, 
31000 Ужице, са назнаком: „Понуда за ЈН (радови) број 23/2017 „Ограђивање 
аеродрома и аеродромског комплекса“ – НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
06.09.2017. год. 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. Наручилац ће, након окончања поступка отварања 
понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
 Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 
листови или печат. 
 Јавно отварање понуда одржаће се 06.09.2017. године, у 10:10 часова у радним 
просторијама ЈП „Аеродром Поникве“, ул. Петра Ћеловића бб (зграда Градског развојног 
центра), Ужице. 
 Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  
 У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 
 Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено 
овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног 
отварања понуда. 

VII 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
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Подношењем понуде понуђач потврђује да је потпуно упознат са важећим 
законима, подзаконским актима и правилима која на било који начин могу утицати или се 
примењивати на поступак уговарања и извршења предмета набавке. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова, осим за трошкове предвиђене у обрасцу 
трошкова припреме понуде (поглавље V конкурсне документације, одељак V/2). 

Понуде и документација приложена уз понуду, не враћају се, осим у случају 
неблаговремено поднесене понуде и одустајања понуђача од понуде у року за 
подношење понуда. 
 

2.1. Понуда мора да садржи: 
 

- Предмер и предрачун, где табела мора бити попуњена, и на крају потписана и 
оверена печатом (поглавље II конкурсне документације); 

- Доказе о испуњености услова из члана 75. Закона, наведене у Условима за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутству како се 
доказује испуњеност тих услова (поглавље III конкурсне документације); 

- Изјаву о процентуалном учешћу подизвођача у предметној набавци (уколико 
понуђач подноси понуду са подизвођачем), попуњена, потписана и печатом 
оверена (поглавље III конкурсне документације); 

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача; 

- Обрасце који чине саставни део понуде и то: 
- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (поглавље V конкурсне 

документације, одељак V/1); 
- Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и 

Образац трошкова припреме понуде, попуњен, потписан и печатом оверен 
(поглавље V конкурсне документације, одељак V/2); 

- Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и печатом оверен, 
дата под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље V, одељак V/3); 

- Образац изјаве у складу са чл 75. став 2. Закона, попуњен, потписан и 
печатом оверен, дата под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље 
V, одељак V/4). 

- Модел оквирног споразума – Понуђач ће модел оквирног споразума попунити, 
потписати и печатом оверити, чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела 
оквирног споразума (поглавље VI конкурсне документације). 

- Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења, попуњене, потписане 
и печатом оверене изјаве банака о издавању банкарских гаранција за повраћај 
аванса, добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року и 
попуњен, потписан и печатом оверен Образац гаранције за озбиљност понуде 
(поглавље VIII конкурсне документације); 

- Реализовани уговори, обрасце попунити, потписати и печатом оверити 
(поглавље IX конкурсне документације); 

- Изјава о гарантовању антикорозивности, попуњена, потписана и печатом 
оверена, дата под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље X 
конкурсне документације); 

- Изјава о расположивости техничке опреме, попуњена, потписана и печатом 
оверена, дата под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље XI 
конкурсне документације); 

- Изјава о кадровском капацитету, попуњена, потписана и печатом оверена, дата 
под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље XII конкурсне 
документације); 

- Изјава о посети локације; попуњена, потписана и печатом оверена (поглавље 
XIII конкурсне документације); 

- Изјава којом понуђач потврђује да је упознат са техничком документацијом 
попуњена, потписана и печатом оверена (поглавље XIV конкурсне документације); 
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Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
печатом оверава. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
 Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен у конкурсној документацији. 
 Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Аеродром 
Поникве,“ ул. Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, са назнаком: 
„Измена понуде за ЈН бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског 
комплекса“ – НЕ ОТВАРАТИ”, или 
„Допуна понуде за ЈН бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског 
комплекса“ – НЕ ОТВАРАТИ”, или 
„Опозив понуде за ЈН бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског 
комплекса“ – НЕ ОТВАРАТИ”, или 
„Измена и допуна понуде за ЈН бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и 
аеродромског комплекса“ – НЕ ОТВАРАТИ”. 
 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 У Обрасцу понуде (поглавље V, одељак V/1), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли понуду подноси самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље V, одељак V/1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, као и проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
50%. Такође, понуђач који наступа са подизвођачем мора попунити, потписати и печатом 
оверити посебну Изјаву о делу предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 
(поглавље III). 
 Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача. 
 Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном 
споразуму.  
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 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
 Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни 
споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету. 
У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. 
 Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа 
могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети 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: 

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

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 
закључених на основу оквирног споразума. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе 
понуђача (поглавље V конкурсне документације, одељак V/1), а доказе о испуњености 
услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са упутством како се доказује испуњеност тих 
услова (поглавље III конкурсне документације). 
 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. 
То се не односи на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу (поглавље V, одељак V/3, поглавље V, одељак V/4, поглавље 
X, поглавље XI, поглавље XII), који се достављају за сваког учесника у заједничкој 
понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава 
образац који се на њега односи.  
 У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно чл. 81. Закона. 
 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 
оквирног споразума одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА ИЗВРШЕЊА 
УСЛУГЕ, РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача.  
Плаћање ситуација (авансна, привремена и окончана) по извршеном уговору, 
закљученим у складу са оквирним споразумом, обављаће се уз важеће банкарске 
гаранције у року од 45 дана од дана пријема привремених ситуација и оверене 
ситуације, са свим неопходним документима којима се доказује испуњеност услова за 
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плаћање, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС”, број 119/2012 и 68/2015). 
Изабраном извођачу, са којим је закључен оквирни споразум, је дозвољено да захтева 
аванс од 20% вредности закљученог појединачног уговора, у складу са потписаним 
оквирним споразумом, на име аванса. Исплата аванса се врши најкасније у року до 10 
дана од дана пријема захтева за уплату аванса уз услов да је Наручиоцу достављена 
гаранција за повраћај аванса са роком важења до коначног извршења посла. Извођач се 
обавезује да примљени аванс правда кроз привремене ситуације које испоставља, 
умањењем износа у тим привременим ситуацијама, с тим да укупан примљени аванс 
мора бити оправдан закључно са последњом привременом ситуацијом.  
Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати у 
законском року неспорни део ситуације.  
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу 
документацију, Извођач доставља стручном надзору којег је самостално именовао 
Наручилац 
 
9.2. Захтеви у погледу рока извршења радова 
Извршење радова ће се вршити сукцесивно, до 01.09.2018. године. 
Радови морају бити започети најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора, 
склопљеног на основу оквирног споразума. 
Рок за извођење радова не може бити дужи од 90 дана од дана увођења у посао, по 
закљученом уговору, склопљеним на основу оквирног споразума. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за 
продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
9.4. Захтев у погледу гарантног рока 
 
Минимални гарантни рок за изведене радове је 24 (двадесетчетири) месеца, односно 
минимални гарантни рок на антикорозивност челичних елемената је 5 (пет) година од 
дана примопредаје радова, у складу са закљученим појединачним уговором, на основу 
оквирног споразума. 
 
9.5. Захтев у погледу достављања динамичког плана извођења радова 
 
Понуђач је дужан да достави динамички план извођења радова на изградњи предметне 
ограде у року од 5 дана од дана закључења појединачног уговора, на основу оквирног 
споразума. 
 
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 укупна цена радова на изградњи 
периметарске ограде Аеродрома Поникве (у складу са спецификацијом радова из 
Поглавља II конкурсне документације), без пореза на додату вредност. 
 Цене у понуди се не могу мењати за време трајања оквирног споразума. 
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 

Неуобичајено ниска цена у смислу Закона је понуђена цена која значајно одступа у 
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 
група понуђача у обавези је да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде и писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:  

1. писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај 
аванса, у висини траженог аванса са ПДВ-ом, по појединачно закљученом уговору на 
основу оквирног споразума и са роком важења до коначног извршења посла, које мора 
бити неопозиво, без права на приговор, безусловно и плативо на први позив (Поглавље 
VIII конкурсне документације – Прилог 1);  

2. писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла, у износу од 10% од вредности појединачног уговора, закљученог на 
основу оквирног споразума, без ПДВ и са роком важења 30 дана дужим од истека рока 
за коначно извршење посла по закљученом уговору; које мора бити неопозиво, без 
права на приговор, безусловно и плативо на први позив (Поглавље VIII конкурсне 
документације – Прилог 3);  

3. писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање 
грешака у гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 10% од укупне вредности 
појединачног уговора, закљученог на основу оквирног споразума, без ПДВ и са роком 
важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока. Које мора бити неопозиво, без 
права на приговор, безусловно и плативо на први позив (Поглавље VIII конкурсне 
документације – Прилог 5);  

4. банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 3% од вредности 
понуде без ПДВ, са роком важења до краја важења закљученог оквирног споразума 
(01.09.2018.год.), која мора бити неопозивa, без права на приговор, безусловна и 
платива на први позив, у корист Наручиоца (Поглавље VIII конкурсне документације – 
Прилог 7). 

 
Понуђач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења 

појединачног уговора, на основу потписаног оквирног споразума, преда Наручиоцу 
банкарску гаранцију за повраћај аванса (Поглавље VIII конкурсне документације – 
Прилог 2), са роком важења до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, 
неопозива, без права на приговор и наплатива на први позив, а у корист Наручиоца.  

Понуђач се обавезује да у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања 
појединачног уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење 
посла (Поглавље VIII конкурсне документације – Прилог 4) у износу од 10 % од 
вредности појединачног уговора, закљученог на основу оквирног споразума, без ПДВ-а, 
са роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла по 
закљученом уговору, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и 
платива на први позив, а у корист Наручиоца.  

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Понуђач је у 
обавези да продужи важење банкарских гаранција, с тим да се висина банкарске 
гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, 
сразмерно изведеним радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз 
привремене ситуације.  

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су 
предмет закљученог уговора, на основу оквирног споразума, у току, Понуђач је дужан 
да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција.  

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату 
пословној банци Понуђача уколико Понуђач, ни после упућене опомене, не продужи 
њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.  

Понуђач се обавезује да у року од 10 (десет) дана након примопредаје радова, а 
пре испостављања окончане ситуције од стране Понуђача, Наручиоцу преда банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року (Поглавље VIII конкурсне 
документације – Прилог 6) у износу од 10 % од укупне вредности појединачног уговора, 
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без ПДВ-а, закљученог на основу оквирног споразума, и са роком важења од 10 (десет) 
дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без 
права на приговор и наплатива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за 
оверу окончане ситуације .  

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати 
уколико Понуђач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним 
захтевом Наручиоца.  

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца 
или путем електронске поште на e-mail: dragana.aleksic@aerodromponikve.rs) тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, бр. 23/2017 
„Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА, ИСПРАВКЕ 
УОЧЕНИХ ГРЕШАКА У ПОНУДИ 
 
 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  

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

mailto:dragana.aleksic@aerodromponikve
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда 
узимајући као релевантну цену по јединици мере.  

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 
исправљати на следећи начин:  

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 
словима сматраће се тачним  

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.  

- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност 
те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те 
позиције и количине. 
 
15. 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. 

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице које има интерес за закључење оквирног споразума у конкретном поступку јавне 
набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права доставља се наручиоцу препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу Наручиоца – ЈП „Аеродром Поникве“, Димитрија Туцовића 52, 
Ужице или предајом у пословним просторијама ЈП „Аеродром Поникве, Петра Ћеловића 
бб (зграда Градског развојног центра), Ужице. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

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 седам дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 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 из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума из чл.108. ЗЈН или 
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
заштиту права је десет 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 оспоравати радње наручиоца 
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева.  
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да 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 ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 
Србије, број: 840-30678845-06 уплати таксу предвиђену чланом 156. Закона, у износу од: 

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда; 
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда. 

 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, прихватиће 

се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона 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; 

(3) износ таксе из чл. 156. Закона 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 набаке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 
(7) сврха: такса за 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 
потврде о извршеној уплати 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 прописима. 
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Примерак правилно попуњеног налога за пренос: 

 
Примерак правилно попуњеног налога за уплату: 

 
НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. 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: () Ι \ / „ « * и сл. 
 
17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
 Оквирни споразум ће бити достављен понуђачу са којим се закључује, у року од 8 
(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни 
споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. Став 2. Тачка 5. Закона.  
 Ако понуђач којем је додељен оквирни споразум одбије да закључи оквирни 
споразум, наручилац може да закључи оквирни споразум за предметну набавку са првим 
следећим најповољнијим понуђачем.  
 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 
109. Закона. 
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ПРИЛОГ 1 
 
 
 
 

ИЗЈАВА БАНКЕ О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ 
АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 

 
 
 
 

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења 
појединачно закљученог уговора, а на основу закљученог оквирног споразума за јавну 
набавку бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“, издати 
Наручиоцу, ЈП „Аеродром Поникве“, инструмент обезбеђења плаћања – банкарску 
гаранцију на целокупни износ уплаћеног аванса са ПДВ-ом. Банкарска гаранција биће 
неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив. 
 
Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења, из уговора 
закљученог на основу оквирног споразума, може поднети банци и то у случају раскида 
уговора, неиспуњења обавезе или неблаговременог испуњења обавезе из склопљеног 
уговора, на основу оквирног споразума. Важност гаранције је до коначног извршења 
посла, по закљученом уговору.  
Такође, сагласни смо и да Наручилац може поднети захтев банци за инструмент 
обезбеђења, уколико Извођач не продужи рок важења банкарске гаранције (у случају 
истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који су предмет овог 
уговора у току, а Извођач, и поред упућене опомене од стране Наручиоца, не продужи 
рок важења банкарске гаранције). 
 
Након истека рока важности гаранције, по измирењу свих уговорних обавеза, из уговора 
закљученог на основу предметног Оквирног споразума, Наручилац се обавезује да врати 
издати инструмент обезбеђења реализације уговора. 
  
 
 
 
Датум:                                                                           Потпис и печат гаранта (банке) 
 
 
________________                                                         ________________________ 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Изјава се прилаже уз понуду, а банкарска гаранција доставља се у складу са Оквирним 
споразумом и конкурсном документацијом за предметну јавну набавку. 

VIII 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
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ПРИЛОГ 2 
 
 

ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА 
 
Назив банке  
Место и адреса  
Корисник 
гаранције 
(Наручилац) 

 

Гаранција број:  Датум:  

У складу са понудом  
 
број:                                                                                    од: 
 
Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице 
Димитрија Туцовића 52 
31000 Ужице 
 
и 
 
Назив понуђача 
Место и адреса Понуђача   
 
за  
 

ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 23/2017 „ОГРАЂИВАЊЕ АЕРОДРОМА И АЕРОДРОМСКОГ 
КОМПЛЕКСА“ 

 
чија укупна вредност износи ______________________ (словима: ___________________ 
_________________________) динара. 
 
На захтев Понуђача: ______________ Банка се овом Гаранцијом неопозиво, безусловно, 
без права на приговор и на први писани захтев Наручиоца и без судске одлуке обавезује 
да ће извршити плаћање Наручиоца у износу од __________ динара, што чини пун износ 
уплаћеног аванса са ПДВ-ом, по појединачно склопљеном уговору на основу закљученог 
Оквирног споразума. Наша обавеза важи и у случају делимичног извршења радова из 
закљученог уговора.  
 
 
Ова гаранција важи до каначног извршења посла по закљученом уговору, у складу са 
оквирним споразумом. После истека наведеног рока Гаранција губи важност и наше 
обавезе престају без обзира да ли је Гаранција враћена. 
 
Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд. 
 
Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада 
Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка. 
 
 
 
Гарант (печат и потпис) 
 
Сагласан са текстом: 
 
Потпис овлашћене особе Понуђача 
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ПРИЛОГ 3 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА БАНКЕ О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 

ПОСЛА 
 
 
 
 

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо у року од највише 15 (петнаест) дана од дана 
закључења појединачног уговора, на основу Оквирног споразума за јавну набавку бр. 
23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“, издати Наручиоцу ЈП 
„Аеродром Поникве“ инструмент обезбеђења плаћања – банкарску гаранцију на износ од 
10% од укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ, као гаранцију за добро 
извршење посла. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права на 
приговор и наплатива на први позив. 
 
Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорне 
обавезе, из уговора закљученог на основу оквирног споразума, може поднети банци и то 
у случају раскида уговора, неиспуњења обавезе или неблаговременог испуњења 
обавезе из склопљеног уговора и оквирног споразума. Такође, сагласни смо и да 
Наручилац може поднети захтев банци за инструмент обезбеђења, уколико Извођач не 
продужи рок важења банкарске гаранције (у случају истека рока важења банкарске 
гаранције док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, а Извођач, и поред 
упућене опомене од стране Наручиоца, не продужи рок важења банкарске гаранције). 
Важност гаранције биће 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла по 
закљученом уговору. 
 
Након истека рока важности гаранције, по измирењу свих уговорних обавеза, из уговора 
закљученог на основу предметног Оквирног споразума, Наручилац се обавезује да врати 
издати инструмент обезбеђења реализације уговора. 
 
 
 
 
 
Датум:                                                                           Потпис и печат гаранта (банке) 
 
 
________________                                                         ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Изјава се прилаже уз понуду, а банкарска гаранција доставља се у складу са Оквирним 
споразумом и конкурсном документацијом за предметну јавну набавку. 
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ПРИЛОГ 4 
 
 

ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
Назив банке  
Место и адреса  
Корисник 
гаранције 
(Наручилац) 

 

Гаранција број:  Датум:  
У складу са понудом  
 
број:                                                                                    од: 
 
Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице 
Димитрија Туцовића 52 
31000 Ужице 
 
и 
 
Назив понуђача 
Место и адреса Понуђача   
 
за  
 

ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 23/2017 „ОГРАЂИВАЊЕ АЕРОДРОМА И АЕРОДРОМСКОГ 
КОМПЛЕКСА“ 

 
чија укупна вредност по закљученом уговору, на основу Оквирног споразума, износи 
______________________ (словима: __________________________________________) 
динара. 
 
На захтев Понуђача: ______________ Банка се овом Гаранцијом неопозиво, безусловно, 
без права на приговор и на први писани захтев Наручиоца и без судске одлуке обавезује 
да ће Понуђач своју обавезу за добро извршење посла, из закљученог појединачног 
уговора, на основу Оквирног споразума, испунити у складу са закљученим уговором. 
Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће неопозиво, 
безусловно, без права приговора и на први писани захтев Наручиоца и без судске одлуке 
извршити плаћање Наручиоца износ од __________ динара, што чини 10% од укупне 
вредности појединачног уговора, без ПДВ. Наша обавеза важи и у случају делимичног 
извршења радова из закљученог уговора. 
Ова гаранција има важност 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла по 
закљученом уговору. После истека наведеног рока Гаранција губи важност и наше 
обавезе престају без обзира да ли је Гаранција враћена. 
Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд. 
Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада 
Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка. 
 
 
Гарант (печат и потпис) 
 
Сагласан са текстом: 
 
Потпис овлашћене особе Понуђача 
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ПРИЛОГ 5 
 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА БАНКЕ О ИЗДАВАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 
ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 
 
 
 

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо у року од највише 10 (десет) дана након 
примопредаје радова, а пре испостављања окончане ситуације за реализацију 
појединачног уговора, а на основу Оквирног споразума о јавној набавци бр. 23/2017 
„Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“, издати Наручиоцу ЈП 
„Аеродром Поникве“ инструмент обезбеђења плаћања – банкарску гаранцију на износ од 
10% од укупне вредности појединачног уговора, без ПДВ, као гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року. Банкарска гаранција биће неопозива, безусловна, без права 
на приговор и наплатива на први позив. 
 
Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења уговорне 
обавезе, из уговора закљученог на основу оквирног споразума, може поднети банци и то 
у случају неотклањања грешака у гарантном року.  
Важност гаранције је 10 (десет) дана дуже од дана истека уговореног гарантног рока за 
радове, односно гарантног рока на антикорозивност челичних елемената ограде. 
 
Након истека рока важности гаранције, по измирењу свих уговорних обавеза, из уговора 
закљученог на основу предметног Оквирног споразума, Наручилац се обавезује да врати 
издати инструмент обезбеђења реализације уговора. 
 
 
 
 
 
 
Датум:                                                                           Потпис и печат гаранта (банке) 
 
 
________________                                                         ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Изјава се прилаже уз понуду, а банкарска гаранција доставља се у складу са Оквирним 
споразумом и конкурсном документацијом за предметну јавну набавку. 
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ПРИЛОГ 6 
 
 

ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ 
РОКУ 

 
Назив банке  
Место и адреса  
Корисник 
гаранције 
(Наручилац) 

 

Гаранција број:  Датум:  
У складу са понудом  
 
број:                                                                                    од: 
 
Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице 
Димитрија Туцовића 52 
31000 Ужице 
 
и 
 
Назив понуђача 
Место и адреса Понуђача   
 
за  
 

ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 23/2017 „ОГРАЂИВАЊЕ АЕРОДРОМА И АЕРОДРОМСКОГ 
КОМПЛЕКСА“ 

 
чија укупна вредност по закљученом уговору, на основу Оквирног споразума, износи 
______________________ (словима: __________________________________________) 
динара. 
 
На захтев Понуђача: ______________ Банка се овом Гаранцијом неопозиво, безусловно, 
без права на приговор и на први писани захтев Наручиоца и без судске одлуке обавезује 
да ће Понуђач своју обавезу везану за отклањање грешака у гарантном року из 
закљученог појединачног уговора, на основу Оквирног споразума, испунити у понуђеном 
гарантном року. 
Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће неопозиво, 
безусловно, без права приговора и на први писани захтев Наручиоца и без судске одлуке 
извршити плаћање Наручиоца износ од __________ динара, што чини 10% од укупне 
вредности појединачног уговора, без ПДВ.  
Ова гаранција има важност 10 (десет) дана дуже од дана истека уговореног гарантног 
рока за радове, односно гарантног рока на антикорозивност челичних елемената ограде 
После истека наведеног рока Гаранција губи важност и наше обавезе престају без 
обзира да ли је Гаранција враћена. 
Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд. 
Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада 
Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка. 
 
 
Гарант (печат и потпис) 
 
Сагласан са текстом: 
 
Потпис овлашћене особе Понуђача 
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ПРИЛОГ 7 
 

ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 
 
Назив банке  

Место и адреса  

Корисник гаранције (Наручилац)  

Гаранција број:  Датум:  

Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице 
Димитрија Туцовића 52 
31000 Ужице 
и 
Назив понуђача 
Место и адреса Понуђача   
 
за  
 

ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 23/2017 „ОГРАЂИВАЊЕ АЕРОДРОМА И АЕРОДРОМСКОГ 
КОМПЛЕКСА“ 

Обавештени смо да је _____________________________________________ (назив 
Понуђача) одговарајући на Ваш позив за јавну набавку у отвореном поступку: 
 

„ОГРАЂИВАЊЕ АЕРОДРОМА И АЕРОДРОМСКОГ КОМПЛЕКСА“, бр. 23/2017 
 
Доставио понуду број: ______________ од __________________ (датум). 
Према Вашиусловима из Позива за подношење понуда и конкурсне документације за 
јавну набавку радова у отвореном поступку: „ОГРАЂИВАЊЕ АЕРОДРОМА И 
АЕРОДРОМСКОГ КОМПЛЕКСА“. 
Овим се ми ______________________________________________ (назив Банке која 
издаје Гаранцију), неопозиво и безусловно обавезујемо да извршимо исплату по Вашем 
првом захтеву, неопозиво, безусловно, без приговора иодлагања, сваки износ од 
________ динара, што чини 3% од укупне цене у Понуди по пријему Вашег уредно 
потписаног захтева за исплату Ваше потписане изјаве, најављујући да је 
________________________________ (назив Понуђача): 

1. Повукао или изменио своју понуду пре датума њеног истека без Ваше сагласности; 
2. Одбио да потпише Оквирни споразум сходно конкурсној документацији, када је 

изабран за најповољнијег понуђача; 
3. Уколико не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, за сваки 

појединачно закључен уговор, склопњен на основу оквирног споразума. 
Ова гаранција је наплатива на први позив у целости, у складу са Вашим захтевом 
достављеним нама у писаној форми у року важности Гаранције. Ова гаранција важи од 
дана јавног отварања понуде Понуђача а до краја важења закљученог оквирног 
споразума (01.09.2018.год.). Без обзира да ли ће нам Гаранција бити враћена или не, 
после истека поменутог рока сматрамо се ослобођени сваке обавезе по њој. 
Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд у 
Републици Србији. 
Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада 
Наручиоцу, а остала два примерка задржавају Понуђач и Банка. 
 
Гарант (печат и потпис) 
 
Сагласан са текстом: 
 
Потпис овлашћене особе Понуђача 



 

ЈП „Аеродром Поникве“ - конкурсна документација за ЈН бр. 23/2017 71/77 
 

 
 
 

 
 
 
ПРИЛОГ 1 
 
 
 

СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА 
 
 

Наручилац Период вршења 
уговора 

Предмет уговора Вредност извршеног 
уговора (без ПДВ)  

 
    

    

    

    

    

    

УКУПНО извршено без ПДВ:  
 

 

 
 
 

У ____________, дана ___________                                            Референтни наручилац 
                                                                       М.П. 
         _________________________ 
            Потпис овлашћеног лица 
 
 
Напомена:  
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачима.  
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе (образац копирати у потребном броју примерака за сваког 
члана групе понуђача). 
 

IX 
РЕАЛИЗОВАНИ УГОВОРИ 
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ПРИЛОГ 2 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
 

 
Назив наручиоца  
_____________________________________  
 
Адреса: ______________________________________ 
 
Овим потврђујемо да је понуђач  
 
_________________________________________________________________________,  
 
из 
______________________ул._________________________________________________ ,  
 
за потребе Наручиоца _______________________________________________________ ,  
 
 
као              извођач      /    подизвођач    /    члан групе    (заокружити облик наступања) 
 
квалитетно и у уговореном року извршио следеће радове, по закљученом уговору:  
 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
(навести предмет уговора и врсту радова)  
 
у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, 
односно у вредности од укупно __________________________________ динара са ПДВ, 
а на основу уговора број ____________________________ од _________________.  
 
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  
 
 
 
Датум ________________                             Потпис овлашћеног лица Наручиоца  
             
У ____________________           _________________________________ 
       М.П.   
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Образац копирати у потребном броју примерака. 
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У реализацији јавне набавке (радови) бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и 
аеродромског комплекса“ 
 
 

 
________________________________________ из _______________________  
      (пословно име или скраћени назив понуђача)                           (место) 
 
 
 
 
 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да гарантује (минималну) 
петогодишњу антикорозивност на челичне елементе уграђене ограде око периметра 
Аеродрома Поникве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
У                       Понуђач 
 
                           М.П. 
Дана:                                                             

          (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Напомене: 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачима.  
Уколико наступа у групи, образац потписују и оверавају овлашћена лица сваког члана 
групе. Фотокопирати образац у довољан број примерака. 

X 
ИЗЈАВА О ГАРАНТОВАЊУ АНТИКОРОЗИВНОСТИ 
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________________________________________ из _______________________ под пуном  
     (пословно име или скраћени назив понуђача)                           (место) 
 
 
 
материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да имамо у власништву, односно 
закупу или лизингу и у исправном стању захтевани технички капацитет за јавну набавку 
бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“, и да смо у понуди 
приложили извод из последњег пописа основних средстава власника, обележен на 
местима где су наведена средства пописана, потписан од стране овлашћеног лица и 
оверен, односно фактуру о куповини захтеваног средства техничког капацитета у 2017. 
години, уговор о закупу или лизингу и то за 
 
 
 
Р. 
бр. 

Врста опреме ком. Редни број 
и бр. 
стране са 
пописне 
листе 

Број  
уговора о  
лизингу  
или закупу 
 

Уписати у чијем је  
власништву,  
закупу или  
лизингу наведено  
техничко средство 

1. Теретно возило са 
краном минималне 
носивости 4,5t/1,8m 

    

 
2. 

 
Ровокопач минимум 3t 

    

3. Камион минималне 
носивости 10t 

    

4. Камион минималне 
носивости 2t 

    

 
5. 

 
Первибратор за бетон 

    

 
 
и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су 
предмет ове јавне набавке. 
 
 
 
У                       Понуђач 
 
                           М.П. 
Дана:                                                             

          (потпис овлашћеног лица) 
 
 
Напомене: 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачима.  
Уколико наступа у групи, образац потписују и оверавају овлашћена лица сваког члана 
групе. Фотокопирати образац у довољан број примерака. 

XI 
ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 
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У реализацији јавне набавке (радови) бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и 
аеродромског комплекса“ 
 

 
________________________________________ из _______________________ под пуном  
     (пословно име или скраћени назив понуђача)                           (место) 
 
материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да има у радном односу (радно 
ангажована) следећа лица: 
 

- минимум 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера, са личним лиценцама 
бр. 410 (или) 411 (или) 412 (или) 413 (или) 414 (или) 415 (или) 418 (или) 400 (или) 401 
(или) 700 (или) 800, издатим од стране ИКС, који ће бити одговоран за извођење радова; 

- 1 дипломираног инжењера геодезије са важећом личном лиценцом 471Одговорног 
извођача геодетских радова Инжењерске коморе Србије; 

- минимум 5 (пет) радника грађевинске струке са средњом стручном спремом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У                       Понуђач 
 
                           М.П. 
Дана:                                                             

          (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене: 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 
са подизвођачима.  
Уколико наступа у групи, образац потписују и оверавају овлашћена лица сваког члана 
групе. Фотокопирати образац у довољан број примерака. 
 

XII 
ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
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________________________________________ из _______________________  
      (пословно име или скраћени назив понуђача)                           (место) 
 
 
 
 
 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 23/2017 
„Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“. Такође изјављујемо да смо 
упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било 
какве накнадне промене у цени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У                       Понуђач 
 
                           М.П. 
Дана:                                                             

          (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
'Посету потврђује представник Наручиоца: ___________________________  
                  (потпис) 
Дана: _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да изјаву 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом изјаву.  

XIII 
ИЗЈАВА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 
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________________________________________ из _______________________  
    (пословно име или скраћени назив понуђача)                           (место) 

 
 
 
 
 
 

Изјављујем да сам упознат са техничком документацијом и да на исту немам никаквих 
примедби. У случају да се накнадно установе неправилности биће обавеза извођача да 
исте отклони о свом трошку, односно поступи у свему у складу са прописима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У                       Понуђач 
 
                           М.П. 
Дана:                                                             

          (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да изјаву 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити изјаву. 

XIV 
ИЗЈАВА KOJOM ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ УПОЗНАТ СА 

ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 


	ГАРАНТНИ РОК

