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ЈКП КОМУНАЛАЦ 

ул. 7 јули  бр. 20, 18330 Бабушница,  
тел: 010/386-737, факс: 010/385-364,  

e-mail: jkpkomunalacbabusnica@gmail.com  
www.babusnica.rs 

 
 

НАБАВКА  
РАДОВА  

Бр. 004/2021 (набавка до прага на коју се закон о јавним 
набавкама не примењује)  

Извођење интервентних, хитних, ургентних радова на 
санацији штете услед обилних падавина јануара 2021. 

године на путевима у општини  Бабушница  
 

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА И     
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Набавка радова   

 Датум и време: 
Крајњи рок за достављање понуда: 13.04.2021. године до  09,00  часова 

Понуде доставити на адресу : 
ЈКП ,,Комуналац,,- Бабушница, ул. 7.јули број 20, 
Бабушница 
 

Јавно отварање понуда, обавиће се 
у просторијама Наручиоца  

13.04.2021. године у  09,30  часова   

Број страна конкурсне 
документације  

20 

 
 
 

 
 
 
 
 

  Бабушница, април  2021. године 
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           На основу чл. 27., став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 91/2019),  у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка набавке 
радова 30 од 09.04.2021. године за набавку радова број 004/2021 и Решења о 
образовању комисије број 31 од 09.04.2021. године, комисија за набавке - до прага 
на које се закон о јавним набавкама не примењује, припремила је:      

 
ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА И  

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

за Набавка радова – Извођење интервентних, хитних, ургентних радова на санацији 
штете услед обилних падавина јануара 2021. године на путевима у општини  
Бабушница  

 
 

 
Конкурсна документација садржи:  
 

- Општи подаци о набавци   
 

- Подаци о предмету набавке   
 

- Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова   
 

- Услови за учешће у поступку набавке  
 

- Упутство понуђачима како да сачине понуду   
  

-  Образац понуде   
 

- Модел уговора  
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  1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 
 

1. Подаци о наручиоцу 
 

           Наручилац: Јавно комунално предузеће ,,Комуналац,, Бабушница, ул. 7 јули  
бр. 20, 18330 Бабушница, тел: 010/386-737, факс: 010/385-364, ПИБ: 100325445,    
Матични број 07328389, шифра делатности: 3600.  

Адреса: улица 7. јули  бр. 20, 18330 Бабушница 
Интернет страница-  www.jkpkomunalac.com 

 
2. Предмет  набавке 

 
Премет набавке број 004/2021 је Извођење интервентних, хитних, ургентних радова 
на санацији штете услед обилних падавина јануара 2021. године на путевима у 
општини  Бабушница  

. 
 

3. Контакт  
 

Лице за контакт је Миодраг Костић дипл.инж.грађ., телефон 010/ 386-737, е-
маил jkpkomunalacbabusnica@gmail.com и Немања Петковић дипл.правник, 
службеник за јавне набавке. 

 
 

2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет набавке 

 
Премет набавке број 004/2021 је набавка радова -  Извођење интервентних, 

хитних, ургентних радова на санацији штете услед обилних падавина јануара 2021. 
године на путевима у општини  Бабушница, набавка је до прага на коју се закон о 
јавним набавкама не примењује. 

Одлуком о покретању поступка набавке радова број 30 од 09.04.2021. године 
Директор ЈКП ,,Комуналац,, Бабушница донео је Одлуку о покретању поступка 
набавке број 004/2021 - набавка радова- Извођење интервентних, хитних, ургентних 
радова на санацији штете услед обилних падавина јануара 2021. године на путевима у 
општини  Бабушница. 

 
Средства за набавку предметних радова предвиђена су финансијским 

планом Јавног комуналног предузећа ,,Комуналац,, Бабушница за 2021. годину. 
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3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
3.1. Опис предмета набавке  
 
Предмет ове набавке је Извођење интервентних, хитних, ургентних радова на 

санацији штете услед обилних падавина јануара 2021. године на путевима у општини  
Бабушница. 

 
3.2. Предмет набавке и контрола квалитета и квантитета 
 

1. Место извођења радова:  територија општине  Бабушница; 
2. Предметна набавка према обухвата: радови - Извођење интервентних, 

хитних, ургентних радова на санацији штете услед обилних падавина јануара 
2021. године на путевима у општини  Бабушница; 

3. Наручилац радова ће обезбедити надзор преко овлашћеног одговорног лица 
над извођењем истих;  

4. Извођач радова је обавезан да радове изведе стручно и квалитетно својом 
радном снагом, опремом и механизацијом, у свему према прописима, 
правилима струке, техничким условима и стандардима који важе за ту врсту 
посла; да поступи по примедбама наручиоца у односу на квалитет радова 
које изводи; да о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која 
настане за време и у вези са извођењем овде уговорених радова и да се стого 
придржава мера заштите на раду. 

5. Извођач радова је дужан да изврши обезбеђење суседних објеката, 
саобраћаја, околине и заштиту животне средине. 

6. Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава 
прописа и мера заштитите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме 
потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих 
лица током извођења радова. 

7. Евентуалне примедбе при примопредаји даје право Наручиоцу на одлагање 
исплате док се примедбе не отклоне; 

8. Извођач радова сноси одговорност за изведене радове; 
9. Наручилац задржава право да у случају неквалитетно изведеног посла 

извођачу плати сразмерно мање од уговореног; 

 

3.3.  Рок извођења радова  
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Рок за извођење радова _______ календарских дана (рок несме да буде 

дужи од 45 календарских дана) од дана увођења извођача радова у посао.  
 
4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
4.1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  

Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава 
услове из конкурсне документације и законом предвиђене услове, као и да  
 
 

           - располаже довољним техничким капацитетом, односно да располаже 
следећом техничком опремом:   
 

 
Р.б. 

 

 
Опрема 

 
Количина 

ком. 
1. Комбинована машина (тип ровокопач, JCB, FM и др. 

марке машина)  
1 

2. Камион кипер- носивост мин. 10 тона 1 
3. Камион кипер- носивост мин. 20 тона 1 
4. Вибро ваљак  1 

5. Грејдер 1 
6. Булдозер снаге ТГ110 или јачи 1 
7. Багер гусеничар 1 

 
Табела 1. Минимални технички капацитет неопходан за учешће у 

поступку предметне набавке  
 
 
 

4.2        УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност услова за учешће у поступку предметне набавке, 

понуђач доказује достављањем Изјаве образац изјаве 4.3. (саставни део 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
предметне набавке дефинисане овом конкурсном документацијом и 
законом.  
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Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача 
и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 
овлашћење за потписивање. 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 

тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа о испуњености услова. 
 

Ако понуђач у остављеном року од 6 ( шест ) дана не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа. 

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о 

било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о набавци и да је документује на прописани начин. 

 
                       За услов  Да располаже довољним техничким капацитетом, 
односно да располаже техничком опремом из табеле (Табела 1. Минимални 
технички капацитет неопходан за учешће у поступку предметне набавке) 
конкурсне документације , 
 
- Доказ:  

Пописна листа у којој је назначено предметно основно 
средство са датумом 31.12.2020. год. или књиговодствене картице 
основних средстава или уговор о куповини или фотокопија саобраћајне 
дозволе или уговор о закупу или уговор о лизингу.  

Напомена: Уговор о закупу или лизингу  треба да се односи на 
временски период важења понуде.  
                      Обавеза најповољнијег понуђача је да пре закључења уговора 
омогући увид овлашћеном лицу наручиоца преглед понуђених машина. 

 
 

Напомена: 
Наручилац може након стручне оцене понуда да од  изабраног 

најповољнијег понуђача затражи доказе о испуњености услова из конкурсне 
документације. 
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4.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ДЕФИНИСАНИХ 

КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И  ЗАКОНОМ 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ДЕФИНИСАНИХ КОНКУРСНОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И  ЗАКОНОМ У ПОСТУПКУ   

ПРЕДМЕТНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 
  
                 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку набавке радова -  Извођење интервентних, хитних, ургентних 
радова на санацији штете услед обилних падавина јануара 2021. године на путевима у 
општини  Бабушница, број 004/2021  испуњава све услове из Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку,  
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.              _____________________     
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5.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 
затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити 
да се први пут отвара. 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. 
           Понуду доставити на адресу: Јавно комунално предузеће ,,Комуналац,, 
Бабушница, ул. 7 јули  бр. 20, 18330 Бабушница, са назнаком "Понуда за набавку 
радова- Извођење интервентних, хитних, ургентних радова на санацији штете услед 
обилних падавина јануара 2021. године на путевима у општини  Бабушница, број 
004/2021 - НЕ ОТВАРАТИ". 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до  13.04.2021.године, до 09:00 часова. Јавно отварање понуда обавиће 
се 13.04.2021. године, у 09:30 часова, у просторијама Наручиоца. 

Наручилац ће по пријему понуде на коверти обележити време пријема и 
евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду о пријему понуде. 

Понуда коју наручилац није примио  у року за подношење понуда, односно 
која је примњена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се наблаговременом. 
 

Понуда мора да садржи: 
 

1. образац изјаве о испуњености услова из конкурсне документације и из 
Закона  

2. образац понуде  
3. модел уговора 

 
Понуђач наведене обрасце попуњава читко, штампаним словима или на 

рачунару, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 
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3.РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  
 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања је до 45 дана од дана 
испостављања рачуна издатих на основу оверених радних налога. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

Захтев у погледу рока извођења радова 

 

Рок за извођење радова _______ календарских дана (рок несме да буде 
дужи од 45 календарских дана)  од дана увођења извођача радова у посао.  

 
4.РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који 
прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду 

 

5.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА  И 
ИЗРАЖЕНА   ЦЕНА У ПОНУДИ  

 

  Цене у понуди  морају бити исказане у динарима, по позицијама без пореза 
на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у 
реализацији предметне  набавке. Цене су фиксне и не могу се мењати. 
 

 

6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА, ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 
ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО 
ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

Заинтересовано лице може у писаном облику – путем поште на адресу Јавно 
комунално предузеће ,,Комуналац,, Бабушница, улица 7 јули  бр. 20, 18330 
Бабушница. Комисији за набавку радова број 004/2021, електронске поште на e-
mail jkpkomunalacbabusnica@gmail.com или факсом на број 010/385-364 тражити 
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

 

7.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА  

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. 
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача. 
  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. 

 

8. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР  

Критеријум за оцењивање понуда биће најнижа понуђена цена. Коначна 
вредност радова биће утврђена на основу стварних количина и јединичних цена из 
понуде до висине уговорене вредности предметних радова. 
 

10.    РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о набавци ће бити послат понуђачу којем је додељен у року од 8 
дана од дана доношења одлуке о додели уговора.  
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6.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за набавку радова -  

Извођење интервентних, хитних, ургентних радова на санацији штете услед обилних 
падавина јануара 2021. године на путевима у општини  Бабушница. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  
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3)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

Предмет ове набавке је Извођење интервентних, хитних, ургентних радова на 
санацији штете услед обилних падавина јануара 2021. године на путевима у општини  
Бабушница по предмеру радова. 
 
Предмер радова: 
 

Извођење интервентних, хитних, ургентних радова на санацији штете услед 
обилних падавина јануара 2021. године на путевима у општини  Бабушница 

 
     1.МЗ РАДИЊИНЦЕ  
 
Израда степенастог засека- камене косине, део пута уз реку 
 
1.1. Израда насипа од крупног каменог материјала са сабијањем 
      у слојевима  
      ваљком  до потребне збијености (камена дробина од 0-31,5mm) 
       
обрачун по    m3  ------------------------------m3                   540 x  _______             =   _________ 
 
  
1.2. Ефективни рад багера гусеничара на скретању водотока,  
изради приступа, израда шкарпе 
     ------------------------по 1 радном часу h                   25 x  _______           =     _________ 
 
Санација одрона  - клизишта Радињинце 
 
1.3.   Ефективни рад багера са хидрауличним  
ринером на  уклањању нестабилне стенске масе 
 склоне паду и формирање стабилне косине  
 
--------------------------------------по 1 радном часу h    35х _________    =     ___________ 
 
1.4.   Рад багера точкаша на изради стабилне  
косине , утовар вишка матерјала и расчишћавање 
 
--------------------------------------по 1 радном часу h    25х _________    =     ___________ 
 
1.5.   Рад утоваривача на расчишћавању  
коловоза од последице  
одрона  
--------------------------------------по 1 радном часу h    25х _________    =     ___________ 
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1.6.   Одвоз матерјала са клизишта на депонију , 
 камионом преко 20 t носивости  
-------------------------------------по 1 радном часу h    30х _________    =     ___________ 
 
1.7.Утовар транспорт и разастирање матерјала  
       из локалног налазишта СТД = 2км на поправци  

махалског пута до махале Турски До 
обрачун по    м3  ............................. м3                   100х ________       =  __________  

  2.МЗ ДРАГИНАЦ  
 
Санација плочастог пропуста – Драгинац 
 
2.1. Преусмеравање водотока у постојећем  
речном кориту уз леви обални стуб ради обезбеђења 
услова и простора за рад 
       
обрачун -----------------------------     пауш.                   1 x  _______             =   _________ 
 
2.2. Осигурање и подупирање АБ подужног  
Носача ради обезбеђења безбедног радног простора 
 
обрачун -----------------------------     пауш.                   1 x  _______             =   _________ 
 
2.3. Ископ земље и материјала у речном кориту  
за темељну стопу обложног зида, машински 50%  
и ручно 50% са одлагањем материјала на страну. 
 Позиција обухвата и црпљење воде ради  
стварања услова за несметан рад 
 
обрачун по    m3  ----------------------------m3                   16,50 x  _______             =   _________ 
 
2.4. Набавка материјала , транспорт и уградња  
матерјала „ Иберлауф“ као подлога за темељну 
стопу, са ситнозрним материјалом у завршном 
слоју 
 
обрачун по    m3  ----------------------------m3                   2,20 x  _______             =   _________ 
 
 
2.5. Набавка материјала , транспорт и уградња  
бетона МБ 30 за темељну стопу обложног зида 
у свему према прописима за ову врсту радова.  
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Арматура се обрачунава посебно. 
 
обрачун по    m3  ----------------------------m3                   14,30 x  _______             =   _________ 
 
 
2.6. Набавка материјала, транспорт и уградња 
 бетона МБ 30 обложног  зида у двостраној оплати свему 
према прописима за ову врсту радова.  
Арматура се обрачунава посебно. 
 
обрачун по    m3  ----------------------------m3                   11,55 x  _______             =   _________ 
 
2.7. Набавка , транспорт , сечење,  
савијање и уградња  арматуре у свему према прописима 
за ову врсту радова ПА400/500 
 
обрачун по    kg  ----------------------------kg                   674 x  _______             =   _________ 
 
 
2.8. Набавка , транспорт , сечење,  
савијање и уградња  арматуре у свему према прописима 
за ову врсту радова  
МА 500/ 560 
 
обрачун по    kg  ----------------------------kg                   864 x  _______             =   _________ 
 
 
2.9. Утовар, транспорт и уградња шљунковитог  
материјала ради израде шљунчаног клина, 
са планирањем и сабијањем у слојевима.  
 
обрачун по    m3  ----------------------------m3                   20 x  _______             =   _________ 
 
 
3. МЗ СТРЕЛАЦ  

 
3.1.Механизације УЛТ – 160 или слично на  
  санацији трупа махалског пута Тамња  
махала ...................................................... рад / час            15 х___________ = ______________  
 
 
4. МЗ ДОЛ  

 
4.1.Рад грејдера на санацији коловоза и банкина  
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општинског пута Грнчар-Дол 
   
.................................................................. рад / час            10 х___________ = ______________  
4.2.Рад ваљка на сабијању постојећег испланираног 
 материјала 
   
.................................................................. рад / час            6 х___________ = ______________  
 
4.3. Деоница Голубовићи- Брестов Дол 
Рад грејдера на санацији коловоза и банкина  
општинског пута   
.................................................................. рад / час            6 х___________ = ______________  
 

 
        СВЕГА:____________ динара 
 
                    ПДВ 20%___________ динара  
   
                                                                                                       УКУПНО:___________ динара  
 
                                                                                                           ЗА ПОНУЂАЧА 
          ________________ 
 

Укупно понуђена цена без ПДВ-а 
 
 
 

ПДВ по стопи од 20%  

Укупно понуђена цена са ПДВ-ом  

Рок плаћања  

до 45 дана од дана испостављања 
рачуна издатих на основу оверених 
радних налога 
 

Место:________________                                                         Понуђач: 

Датум:________________                     М.П.              _____________________                                     

Важно: За рангирање понуда узимаће се понуђена цена без ПДВ-а. У ту 
цену требају бити укључени и сви додатни трошкови уколико постоје. 

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

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  
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8. МОДЕЛ УГОВОРА 

 
(овај модел уговора представља садржину уговора  који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем) 
(попунити,парафирати и оверити) 

М О Д Е Л    У Г О В О Р А 
о набавци – Извођење интервентних, хитних, ургентних радова на санацији штете 
услед обилних падавина јануара 2021. године на путевима у општини  Бабушница, 

004/2021 
Закључен  дана _______________између: 
 
Наручиоца : Јавно комунално предузеће ,,Комуналац,, Бабушница 
са седиштем у Бабушници улица 7 јули  бр. 20                       
 ПИБ: 100325445    Матични број 07328389 
Број рачуна: 325-9500800000090-70  Назив банке : ОТП банка 
Телефон: 010/385 364Телефакс: 010/385 364 
кога заступа: Миле Костић дипл.инж.грађ., в.д.Директор 
(у даљем тексту: Наручилац ) 

и 
Понуђача :...................................................................... 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач), 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: – Извођење интервентних, хитних, ургентних радова на 
санацији штете услед обилних падавина јануара 2021. године на путевима у општини  
Бабушница,  
 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују:  
1. да је Наручилац у складу са Законом спровео поступак набавке чији је предмет 
радови- Извођење интервентних, хитних, ургентних радова на санацији штете услед 
обилних падавина јануара 2021. године на путевима у општини  Бабушница,    
 
2. да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. ____ од ___ 2021. године 
(број уписује Наручилац) прихватио понуђену цену из понуде Извођача радова 
број ____ од _______ 2021.године.  



Конкурсна документација и позив за прикупљање понуда за набавку радова- до 
прага на коју се закон о јавним набавкама не примењује, Извођење интервентних, 
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3. да је Извођач доставио Наручиоцу Пуномоћје бр. ____/____ од 
_____/_____2021. године потписано и оверено од стране свих чланова групе 
понуђача, којим је _____________/_________________ овлашћен за закључивање 
уговора са Наручиоцем.  

4. да ће Наручилац сва плаћања по овом уговору вршити на рачун 
___________________________ отворен код пословне банке ___________________.  

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА  
Члан 2. 

              Извођач се са своје стране обавезује да Изведе интервентне, хитне, ургентне 
радове на санацији штете услед обилних падавина јануара 2021. године на путевима у 
општини  Бабушница број  ближе одређене понудом Извођача бр. _____ од ________ 
2021.год. и у свему по понуђеним ценама из Понуде  који су саставни део овог 
Уговора и у складу са Конкурсном документацијом бр. 004/2021 и овим Уговором 
и у свему по налогу Наручиоца.  

Члан 3. 
 
            Извођач се обавезује да радове из претходног члана изведе по цени – 
______________________ динара (без ПДВ-а), односно __________________ 
динара са урачунатим ПДВ-ом. Коначна вредност радова биће утврђена на основу 
стварних количина и јединичних цена из понуде. 

Члан 4. 
 

Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог уговора изведе сопственом 
радном снагом и механизацијом у складу са понудом и конкурсном 
документацијом. 

Извођач ће понуђене радове извести стручно и квалитетно, по важећим 
прописима и стандардима за ову врсту радова.  

Извођач је одговоран за квалитет изведених радова.  
Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извођач ће отклонити 
благовремено, тако да тиме не омета динамику извођења радова.  

Извођач преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог 
извођења. Уколико у том времену дође до наношења штете трећим лицима     
Извођач ће о свом трошку отклонити штету.  
            Извођач је обавезан да предузме све прописане мере безбедности и здравља 
на раду.  

Члан 5. 
 
             Наручилац радова ће по закључењу овог уговора доставити Извођачу 
радова Редослед извођења радова по локацијама из предмера.  
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Члан 6. 

           Извођач је дужан да радове изведе уз све мере обезбеђења.  
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА:  

Члан 7. 
 

Наручилац се са своје стране обавезује да Извођачу цену из члана 3. овог 
уговора плати - у року не дужем од 45 дана од дана испостављања рачуна 
издатих на основу оверених радних налога, који су  сачињени на основу стварно 
изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр. _____ од ________ 
2021. год. потписаним од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

  
Члан 8. 

Наручилац ће вршити надзор над извођењем радова преко овлашћеног 
лица. 
УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 9. 
 

Уговорне стране су сагласне да, уколико Извођач радова не изведе радове 
по налогу Наручиоца, својом кривицом, Наручилац стиче право да ангажује 
другог извођача ради завршетка радова на терет средстава првобитног извођача. 
 
РАСКИД УГОВОРА  

Члан 10. 
Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над 

Извођачем покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или принудног 
поравнања или ако Извођач пренесе или уступи Уговор, без сагласности Наручиоца 
датој у писаној форми или ако је Извођач:  
1. одустао од Уговора;  
2. упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 
спроведе радове у складу са Конкурсном документацијом бр. 004/2021, или стално 
и свесно занемарује извршавање својих обавеза;  
3. пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и/или одговорног 
лица Наручиоца да отклони уочени недостатак што утиче на правилно извођење 
радова;  
4. без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора;  
5. својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране овлашћеног 
лица Наручиоца, и других разлога предвиђених Законом о облигационим односима, 
другим прописима којима је регулисана предметна материја и Конкурсном 
документацијом за набавку бр. 004/2021.  



Конкурсна документација и позив за прикупљање понуда за набавку радова- до 
прага на коју се закон о јавним набавкама не примењује, Извођење интервентних, 
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Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било ког од 
наведених разлога у овом члану, Извођач нема право да потражује било какав вид 
накнаде штете од Наручиоца.  
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора 

решевају споразумно преко својих овлашћених представника.  
У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити 

на начин дефинисан у претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда у 
Нишу.   

Члан 12. 
За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за 

набавку бр. 004/2021, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009, 
24/2011 и 121/2012) и других прописа којима је регулисана материја овог уговора. 

Члан 13. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) 

примерка за сваку уговорну страну.   
 
                 НАРУЧИЛАЦ,                                                 ИЗВОЂАЧ РАДОВА,  
                   в.д.Директор 
     Јавног комуналног предузећа  
        ,,Комуналац,, Бабушница 
          ____________________                                           ____________________ 
 
Напомена:  

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора  
 


