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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), 

чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 

број П.О-4/2017, број 404-104/2017-IV од 21.04.-2017.године и Решења о образовању комисије за јавну 

набавку П.О-4/2017, број 404-104/2017-IV припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу 

атмосферске канализације у делу насеља Жабаљ ЈН бр. П.О-4/2017– (идејно решење, пројекат за 

грађевинску дозволу и пројекат за извођења радова). 

   

Конкурсна документација садржи: 

I ООППШШТТИИ  ППООДДААЦЦИИ  ОО  ЈЈААВВННООЈЈ  ННААББААВВЦЦИИ   

II ППООДДААЦЦИИ  ОО  ППРРЕЕДДММЕЕТТУУ  ЈЈААВВННЕЕ  ННААББААВВККЕЕ   

III ВВРРССТТАА,,  ТТЕЕХХННИИЧЧККЕЕ  ККААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККЕЕ,,  ККВВААЛЛИИТТЕЕТТ,,  ККООЛЛИИЧЧИИННАА  ИИООППИИСС  

ДДООББААРРАА,,  РРААДДООВВАА  ИИЛЛИИ  УУССЛЛУУГГАА,,  ННААЧЧИИНН  ССППРРООВВООЂЂЕЕЊЊАА  ККООННТТРРООЛЛЕЕ  ИИ  

ООББЕЕЗЗББЕЕЂЂЕЕЊЊАА  ГГААРРААННЦЦИИЈЈЕЕ  ККВВААЛЛИИТТЕЕТТАА,,  РРООКК  ИИЗЗВВРРШШЕЕЊЊАА,,  ММЕЕССТТОО  

ИИЗЗВВРРШШЕЕЊЊАА  ИИЛЛИИ  ИИССППООРРУУККЕЕ  ДДООББААРРАА,,  ЕЕВВЕЕННТТУУААЛЛННЕЕ  ДДООДДААТТННЕЕ  УУССЛЛУУГГЕЕ  ИИ  

ССЛЛ..  

 

IV ТТЕЕХХННИИЧЧККАА  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЈЈАА  ИИ  ППЛЛААННООВВИИ,,  ООДДННООССННОО  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЈЈАА  ОО  

ККРРЕЕДДИИТТННООЈЈ  ССППООССООББННООССТТИИННААРРУУЧЧИИООЦЦАА  УУ  ССЛЛУУЧЧААЈЈУУ  ЈЈААВВННЕЕ  ННААББААВВККЕЕ  

ФФИИННААННССИИЈЈССККЕЕУУССЛЛУУГГЕЕ  ККРРЕЕДДИИТТАА      

 

V УУССЛЛООВВИИ  ЗЗАА  УУЧЧЕЕШШЋЋЕЕ  УУ  ППООССТТУУППККУУ  ЈЈААВВННЕЕ  ННААББААВВККЕЕ  ИИЗЗ  ЧЧЛЛ..  7755..  ИИ  7766..  

ЗЗААККООННАА  ИИ  УУППУУТТССТТВВОО  ККААККОО  ССЕЕ  ДДООККААЗЗУУЈЈЕЕ  ИИССППУУЊЊЕЕННООССТТ  ТТИИХХ  УУССЛЛООВВАА  

 

VI УУППУУТТССТТВВОО  ППООННУУЂЂААЧЧИИММАА  ККААККОО  ДДАА  ССААЧЧИИННЕЕ  ППООННУУДДУУ   

VII ООББРРААЗЗААЦЦ  ППООННУУДДЕЕ   

VIII ММООДДЕЕЛЛ  УУГГООВВООРРАА   

IX ООББРРААЗЗААЦЦ  ТТРРООШШККООВВАА  ППРРИИППРРЕЕММЕЕ  ППООННУУДДЕЕ   

X ООББРРААЗЗААЦЦ  ИИЗЗЈЈААВВЕЕ  ОО  ННЕЕЗЗААВВИИССННООЈЈ  ППООННУУДДИИ   

XI ООББРРААЗЗААЦЦ  ККААДДРРООВВССККАА  ССТТРРУУККТТУУРРАА   

XII ООББРРААЗЗААЦЦ  ССТТРРУУККТТУУРРЕЕ  ЦЦЕЕННЕЕ   

XIII ООББРРААЗЗААЦЦ  ППРРИИЛЛООГГ  22--ППООТТВВРРДДАА  ЗЗАА  РРЕЕФФЕЕРРЕЕННЦЦЕЕ   

XIV ООББРРААЗЗААЦЦ::  „„ССППИИССААКК  ППРРООЈЈЕЕККААТТАА““   

XV ООББРРААЗЗААЦЦ  ––  ИИЗЗЈЈААВВЕЕ  ОО  ООББИИЛЛААССККУУ  ЛЛООККААЦЦИИЈЈЕЕ   

XVII1 и XVII2 ООББРРААЗЗААЦЦ  ММЕЕННИИЧЧННИИХХ  ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊАА   

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОТПИС 

Славенко Крстић, председник  

Драгослав Марковић, заменик председника  

Петар Самоловац, члан  

Јасна Шокица, заменик члана  

Ненад Миловац, члан  

Костић Новак,  заменик члана  

Мирков Милован, члан  

Сандра Сукара, заменик члана  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: ОПШТИНА ЖАБАЉ 

Адреса:  Николе Тесле 45,  Ж а б а љ 21230 

МБ: 08771464 

ПИБ: 102800783 

Интернет страница:  www.zabalj.rs   

Електронска пошта: nabavkeopstinazabalj@gmail.com 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Такођер приликом извршења уговора Понуђач је 

дужан да се придржава одредаба Закона о облигационим односима као и осталих позитивних прописа и 

добрих пословних обичаја, везано за предмет јавне набавке. Понуђач је дужан да приликом пружања услуге 

која је предмет јавне набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о 

безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005). При изради пројектне 

документације пројектант је дужан да поштује позитивне законске прописе из ове области и у складу са 

Законом о планирању и изградњи (“Сл. Гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 и 5/10), Законом о безбедности и 

здрављу на раду (Сл. Гласник РС бр. 101/05), Законом о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 

101/05) и Законом о заштити од пожара (Сл. Гласник РС бр. 111/09), као и у складу са прописима за ову 

врсту пројекта. 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет ове јавне набавке јесте Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу атмосферске 

канализације у делу насеља Жабаљ 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка 

 

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

 

5.Контакт  

 

Лице за контакт: Техничка питања Славенко Крстић, телефон 064/3447227; Правна питања: Петар 

Самоловац, упутити на  Е -mail адресу (или број факса): javnenabavkeopstinazabalj@gmail.com, факс 021-210-

2260 

За заказивање обиласка локација и техничка питања (021/2102260)Ненад Миловац, Славенко Крстић 

064/3447227 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

  

Предмет ове јавне набавке јесте Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу атмосферске 

канализације у делу насеља Жабаљ. 

Ознака из општег речника набавке:  

79421200 – Услуге припреме пројеката изузев грађевинских радова 

 

2. Партије 

Набавка није обликована по партијама 

mailto:nabavkeopstinazabalj@gmail.com
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s79000000-4//79400000-8//79420000-4//79421000-1//79421200-3')
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА 

ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

1.Техничке спецификације-Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне набавке.  

 

Пројектни задатак је у прилогу. 

 

 

Редни број јавне набавке: 04/2017. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 79421200 – Услуге припреме пројеката изузев грађевинских 

радова 

 

 

Предмет овог пројекта је Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу атмосферске 

канализације у делу насеља Жабаљ 

 

2. Квалитет 

 

Понуђач је дужан да услугу која је предмет јавне набавке врши у свему према важећим нормативима и 

стандардима који важе за ову врсту посла. 

 

3.Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 

Наручилац обезбеђује надзор и контролу спроведене услуге.  

Контролу извршења уговора квалитативну и квантитативну извршиће испред Наручиоца-посебно 

овлашћено лице од стране Општинског већа, које поседује стручна знања из наведене области, и надлежна 

служба Општинске управе задужена за послове урбанизма и планирања. 

Понуђач, под кривичном и материјалном одговорношћу, гарантује квалитет извршених услуга. 

 

4.Рок извршења  

 

Рок извршења услуге која је предмет ове јавне набавке износи максимално 60 дана од дана закључења 

уговора. 

 

5.  Место испоруке 

 

Испорука планског документа-пројектне документације је у просторијама надлежне службе задужене за 

привреду и развој Општинске управе Жабаљ, Николе Тесле 45, други спрат. 

 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ 

СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 

У овој јавној набавци не постоји. 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s79000000-4//79400000-8//79420000-4//79421000-1//79421200-3')
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s79000000-4//79400000-8//79420000-4//79421000-1//79421200-3')
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1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 

1) Закона о јавним набавкама). 

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  (члан 75. став 1. тачка 2) Закона 

о јавним набавкама). 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на њеној територији  (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним 

набавкама). 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове 

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

 

1.2.1) да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу финансијског капацитета, 

а што конкретно подразумева следеће: 

 

- У периоду од годину дана пре дана издавања извештаја (БОН-ЈН од АПР-а) и потврде (од НБС- 

Одсек за пријем основа и налога) није био неликвидан ни један дан.  

               Доказ: Потврда о неликвидности издата од НБС-a 

        

- Да је у претходне три oбрачунске (2013,2014,2015) године имао приход од најмање 8.000.000,00 

динара. 

Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке од Агенције за привредне регистре или биланс стања и 

успеха, којима се  доказује да је за наведене три године имао укупан приход најмање у наведеном 

износу  

-  

1.2.2) да Понуђач испуњава додатни услов кадровског капацитета. 

 
- минимум 1 (један) одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и канализације 
са важећом лиценцом 313 или 314 који мора имати најмање две референце из пројектовања водовода, две 
референце за пројектовања канализационе мреже и црпних станица 
-минимум 1 (једног) одговорног пројектанта Одговорни пројектант објеката грађевинске геотехнике  са 
важећом лиценцом 316 
- мининум једно одговорно лице-координатор за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта 
 

Доказ: 
За све пројектанте копија лиценце и потврда о важности лиценце од инжењерске коморе, копија М образаца 
или Уговор о раду. За координатора доставити Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова 
координатора. 

 

1.2.3) да Понуђач располаже додатним пословним капацитетом: 

 

а) да је  у  последњих пет година – 2012,2013,2014,2015 и 2016. урадио следеће пројекте: 

 

- Минимум три пројекта канализационе мреже 

- Минимум два пројекта водоводне мреже 
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- Минимум два пројекта црпне станице 

 

Доказ:  

 

-  Списак најважнијих извршених услуга пројектовања на меморандуму понуђача. 

- Потврде наручилаца тј. инвеститора за пројекте који су наведени у референц листи, или Уговори, или 

рачуни,окончане ситуације (оверене). 

Потврде наручилаца могу се односити на Главне пројекте, Пројекте за грађевинску дозволу и Пројекте за 

извођење. 

Потврде Наручилаца могу бити на оригиналном обрасцу из конкурсне докуементације или на обрасцу 

Понуђача. 

 

1.2.4)да Понуђач располаже техничким капацитетом 

 

а) Акредитована лабораторија или лабораторија која је у поступку акредитације, са обимом акредитације 

који садржи следеће опите: 

 

• узимање узорака тла СРПС.У.Б1.010; 

• одређивање влажности тла СРПС.У.Б1.012; 

• одређивање запреминске масе СРПС.У.Б1.013; 

• одређивање гранулометријског састава СРПС.У.Б1.018; 

• одређивање Аттеберг-ових граница консистенције СРПС.У.Б1.020; 

• одређивање оптималне влажности по Прокторовом опиту СРПС.У.Б1.038; 

• одређивање лабораторијског ЦБР-аСРПС.У.Б1.042. 

 

Доказ: Уговор са АТС-ом да је понуђач у поступку акредитације. 

 

б) Тотална станица 

да поседује у власништу најмање једну тоталну станицу са уверењем о еталонирању 

Доказ: уговор о куповини или рачун,  и уверење о еталонирању издато од стране акредитоване лабораторије 

за еталонирање. 

 

в) Понуђач или група понуђача мора да има уведен, примењен и сертификован:  

 

-систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001 :2008,  

-систем заштите животне средине и превенције заштите у складу са захтевима стандарда ISO 14001:2005  

-систем заштите здравља и безбедности на раду у складу са захтевима стандарда OHSAS 18001  из области 

грађевинарства, и да поседује важеће сертификате добијене од овлашћене сертификационе куће 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

-Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 
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дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача 

(Образац изјаве подизвођача, дат је упоглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом.  

- Испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 2. Закона - да је Понуђач поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине- Понуђач доказује  достављањем Изјаве, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона. (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 75. став. 2. Закона. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 

услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид 

оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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

органа. 

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

услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 

током важења уговора о јавној набавци 

2А. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, предузетник и физичко лице 

као понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

 

1) додатни финансијски  капацитет 

 

а) Извештај о бонитету за јавне набавке од Агенције за привредне регистре којим доказује да је за наведене 
три године имао укупан приход најмање у наведеном износу. 

 

2) додатни  кадровски капацитет  
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б)попуњен, потписан и оверен печатом «Образац кадровска структура»  
За све пројектанте копија лиценце и потврда о важности лиценце од инжењерске коморе, копија М образаца 
и уговор о раду. З а координатора доставити Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова 
координатора. 

3) додатни пословни капацитет  

 

 

- Списак најважнијих извршених услуга пројектовања на меморандуму понуђача 

- Потврде наручилаца тј. инвеститора за пројекте који су наведени у референц листи, или Уговори, или 

рачуни,окончане ситуације (оверене). 

Потврде наручилаца могу се односити на Главне пројекте, Пројекте за грађевинску дозволу и Пројекте за 

извођење. 

Потврде Наручилаца могу бити на оригиналном обрасцу из конкурсне докуементације или на обрасцу 

Понуђача. 

 

4) додатни технички капацитет 

а) Акредитована лабораторија или лабораторија која је у поступку акредитације  

 

Потврда о акредитацији издата од АТС или идентичног европског акредитационог тела, или Уговор са АТС-

ом да је понуђач у поступку акредитације. 

 

б) Тотална станица 

уговор о куповини или рачун,  и уверење о еталонирању издато од стране акредитоване лабораторије за 

еталонирање. 

 

в) Понуђач или група понуђача мора да има уведен, примењен и сертификован:  

Фотокопија сертификата за ISO стандарде аа који не могу бити старији од три године. Наручилац може да 

тражи на увид оригинал сертификат. 

 

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Неопходно је да Понуђач посети локације која су предмет јавне набавке и стекне 

увид у све информације које су неопходне за припрему понуде као и да се упозна са свим условима 

испоруке услуге, како они не би могли бити основ за било какве накнадне промене у цени. Посета локације 

потенцијалних понуђача биће организована, данима одређеним у договору са овлашћеним лицем наручиоца-

председником комисије, у четвртак 25.05.2017.године, (три дана након објављивања тендера) у  времену од 

11,00 до 15,00 часова, и мора бити најављена минимум 1 (један) дан раније. (контакт: Славенко Крстић, 

председник комисије или Ненад Миловац -065/8144515). 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 1. тач. 1) до 4)  ЗАКОНА И ЧЛАНА 

75. СТАВ 2) 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу атмосферске канализације у делу 

насеља Жабаљ - број ЈН-П.О-4/2017, испуњава све услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 3)  Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 

1) Закона о јавним набавкама). 

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  (члан 75. став 1. тачка 2) Закона 

о јавним набавкама). 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на њеној територији  (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним 

набавкама). 

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у 

време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама). 

Место:_____________                                                                                                     Понуђач: 

Датум:_____________                                        М.П.                                        _____________________                                                   

За групу понуђача:   

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, као поуздан доказ да и група понуђача испуњава 

наведен услове. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача,дајем следећу 

И З Ј А В У 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку јавне 

набавке Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу атмосферске канализације у делу 

насеља Жабаљ број ЈН-П.О-4/2017, испуњава све услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 

1) Закона о јавним набавкама). 

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  (члан 75. став 1. тачка 2) Закона 

о јавним набавкама). 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на њеној територији  (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним 

набавкама). 

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности, која је на снази у 

време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама). 

 

Место:_____________                                                                                                Подизвођач: 

Датум:_____________                                               М.П.                                 _____________________                                    

 

 

 

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

лица подизвођача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу атмосферске канализације у делу 

насеља Жабаљ - број ЈН-П.О-4/2017, испуњава све услове из чл. 75. став 2. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Да је Понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;  

 

Место:_____________                                                                                                     Понуђач: 

Датум:_____________                                             М.П.                                    __________________                                      

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

За групу понуђача:   

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин 

да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 

и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општина Жабаљ, Николе Тесле 45 21230 Жабаљ, са назнаком:  

,,Понуда зајавну набавку услуге „Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу 

атмосферске канализације у делу насеља Жабаљ ЈН бр П.О-4/2017-НЕ ОТВАРАТИ” 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.06.2017. до 12. часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 

време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 

достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 

истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи, попуњене и прописно оверене: 

1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 1. ТАЧКЕ 1-4 ЗАКОНА О ЈН; 

2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈН; 

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

5. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

6. МОДЕЛ УГОВОРА 

7. „БОН ЈН-ИЗВЕШТАЈ О БОНИТЕТУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ“ЗА ПОСЛОВНЕ  2011, 2012. И 2013. 

ГОДИНУ.  

8. ОБРАЗАЦ КАДРОВСКА СТРУКТУРА (УЗ ПРИЛАГАЊЕ ТРАЖЕНИХ ДОКАЗА), СА СПИСКОМ 

ЗАПОСЛЕНИХ УНЕТИХ У ОБРАЗАЦ КАДРОВСКА СТРУКТУРА)) 

9. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

10. МЕНИЦУ: РЕГИСТРОВАНУ КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, РЕГИСТРОВАНУ ОД СТРАНЕ 

ПОСЛОВНЕ БАНКЕ, БЛАНКО СОЛО МЕНИЦУ, СА ПОПУЊЕНИМ МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ И 

КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА. 

1111..  ООББРРААЗЗААЦЦ    ММЕЕННИИЧЧННООГГ    ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊАА  

1122..  ООББРРААЗЗААЦЦ  --  ИИЗЗЈЈААВВАА  ОО  ООББИИЛЛААССККУУ  ЛЛООККААЦЦИИЈЈЕЕ  

1133..  ООББРРААЗЗААЦЦ    „„ССППИИССААКК  ННААЈЈВВААЖЖННИИЈЈИИХХ  ППРРООЈЈЕЕККААТТАА““ УЗ ДОСТАВУ ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНИХ 

НАРУЧИЛАЦА „ПРИЛОГ 2-ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ“  
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1144..  ОБРАЗАЦ „СПИСАК ГЛЕВНИХ ПРОЈЕКАТА ОПТИЧКЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА 

ЦЕЛО ГРАДСКО НАСЕЉЕ ИЛИ ЗАТВОРЕНУ УРБАНУ ЦЛИНУ У ОКВИРУ НАСЕЉА (ЦЕНТРАЛНА 

ГРАДСКА ЗОНА И СЛИЧНО), ВИДЕО НАДЗОР РАСКРСНИЦА И ВИДЕО НАДЗОР ШКОЛСКИХ ИЛИ 

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА“  

 

У случају понуде са подизвођачем или заједничке понуде, поступити како је захтевано, у погледу 

доказивања услова из члана 75. и 76. закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка није обликована 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 за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Жабаљ-Председник општине- са 

назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) Услуга израде пројектно-техничке 

документације за изградњу атмосферске канализације у делу насеља Жабаљ, ЈН бр П.О-4/2017-НЕ 

ОТВАРАТИ”или 

„Допуна понуде за јавну набавку(добра, услуге или радови) Услуга израде пројектно-техничке 

документације за изградњу атмосферске канализације у делу насеља Жабаљ ЈН бр П.О-4/2017.....[навести 

редни број јавне набавкe]-НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку(добра, услуге или радови) Услуга израде пројектно-техничке 

документације за изградњу атмосферске канализације у делу насеља Жабаљ, ЈН бр П.О-4/2017.....[навести 

редни број јавне набавкe]-НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку(добра, услуге или радови) – Услуга израде пројектно-техничке 

документације за изградњу атмосферске канализације у делу насеља Жабаљ, ЈН бр П.О-4/2017.[навести 

редни број јавне набавкe]-НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести називи 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. 
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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 VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду 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 VII) наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који 

не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V 

конкурсне документације,  у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из 

поглаваља V одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 

садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1)до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V 

конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из 

поглавља V одељак 3.)/ потребно је да сви представници из заједничке понуде потпишу и печатирају 

Образац Изјаве, као поуздан доказ да и група понуђача испуњава наведене услове. 
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 

задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 

одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање се врши авансно. Износ аванса 30%.  

 

Коначно фактурисање по завршетку посла.бити извршено по коначној испоруци пројекта-пројектног 

документана основу уредно испостављених докумената за плаћање, рачун/фактура). 

Рок плаћања 45 дана 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока и квалитета 

Наручилац обезбеђује надзор и контролу спроведене услуге.  

Контролу извршења уговора квалитативну и квантитативну извршиће испред Наручиоца-посебно 

овлашћено лице од стране Председника општине, које поседује стручна знања из наведене области. 

Понуђач, под кривичном и материјалном одговорношћу, гарантује квалитет извршених услуга. 

Гаранција на извршене услуге износи минимално 12 месеци, у ком року је понуђач дужан да изврши допуне 

или исправке испорученог акта. 

 

9.3.Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

За извршење уговора биће одређен у складу са датом понудом најповољнијег понуђача, с тим да не 

може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора. 

У случају неизвршавања уговорних обавеза у динамици и сходно одредбама, свака уговорна страна има 

право да откаже Уговор са отказним роком од 15 дана од дана достављања писменог отказа другој уговорној 

страни. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 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 не може мењати понуду. 

9.5. Додатни захтеви-не постоје. 
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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, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир Укупна исказана цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 

 

Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у 

динарима. 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 

ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде  и у 

просторијама локалне пореске администрације према седишту Понуђача. 

Подаци о заштити  животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и 

социјалне политике. 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

а) Понуђач је дужан да  достави две менице регистроване од стране пословне банке, БЛАНКО соло менице 

са два попуњена Менична овлашћења1, (при чему Менична овлашћења треба попунити на износе од 10% 

понуђене цене из „Обрасца понуде“ без ПДВ-а за добро извршење посла и 30% понуђене цене из „Обрасца 

понуде“ са ПДВ за обезбеђење авансног плаћања).  

-Менице морају бити потписане и печатиране од стране овлашћеног лица понуђача, на име гаранције за 

добро извршење посла и авансног плаћања. Меница се не може вратити понуђачу пре истека рока 

трајања. Наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство обезбеђења.  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач са којим је закључен уговор не изврши 

своје обавезе у складу са динамиком из уговора. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није 

закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива  

  

Уз меницу, понуђач је дужан да  приложи и копију картона депонованих потписа код пословне банке. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

                                                           
1 Менично овлашћење је саставни део конкурсне документације 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-

mail nabavkeopstinazabalj@gmail.com или факсом на број 021-831-094, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, ЈН бр П.О-4/2017. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 

документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

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

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 

понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 

врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

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. 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ 

НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са 

чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове 

јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора 

преда наручиоцу - једну ,РЕГИСТРОВАНУ ОД СТРАНЕ БАНКЕ, соло меницу са меничним овлашћењем - 

попуњену у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, потписане и печатиране од стране 

овлашћеног лица понуђача, као гарант за уредно испуњење обавеза. Меница се не може вратити понуђачу 

пре истека рока трајања. 
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17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР ИМЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.  

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 

ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену,  биће изабрана понуда оног понуђача који понуди 

дужи рок исплате појединачне рате, а уколико имају исти рок исплате, биће изабрана понуда оног понуђача 

који је понудио дужи рок важења понуде. 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животнесредине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 

 

20. 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. 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА УПУТСТВОМ 

О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА. 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно 

удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за 

заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се 

доставља непосредно, електронском поштом на e-mail nabavkeopstinazabalj@gmail.com или препорученом 

пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 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, најкасније у року од 2 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 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.   

У том случају подношења захтева за заштиту права долази  до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке 

из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  

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. 
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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 приликомподношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број 

жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са 

назнаком набавке на којусе односи, корисник: Буџет Републике Србије).  

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

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење 

захтеваза заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка5) Закона. 

23. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ САЧИЊАВАЊА ПОНУДА 

Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документцијом. Докази и прилози могу се 

достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја Kомисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у 

року од 5 дана достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Понуђач није 

дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што је 

дужан да наведе који су то докази и о којим интернет страницама је реч.  Ако понуђач у остављеном, 

примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави   на увид  оригинал или оверену копију 

тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан Конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише 

све обрасце из конкурсне документације. Понуђач обрасце мора попунити читко, односно дужан је да упише 

податке у за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци 

буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.
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VII. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр________________ од________2017.године, за јавну набавку Услуга израде пројектно-техничке 

документације за изградњу атмосферске канализације у делу насеља Жабаљ, ЈН број П.О-4/2017 

 

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:      

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:      

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:      

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:             

ТЕЛЕФОН:        

ТЕЛФАКС:        

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):                                           

МАТИЧНИ БРОЈ:                             

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:       

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ  

УГОВОРА   

 

2.ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А. САМОСТАЛНО 

Б.СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В. КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 

група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1. Назив подизвођача 

 

 

 Седиште подизвођача  

 Матични број и ПИБ подизвођача  

 Телефон  

 

 

 Одговорно лице 

 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 
 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

 

 Број рачуна 

 

 

 

2. Назив подизвођача 

 

 

 Седиште подизвођача  

 Матични број и ПИБ подизвођача  

 Телефон  

 

 

 Одговорно лице 

 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 
 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

 

 Број рачуна 

 

 

 

Напомена:Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се 

наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број П.О-4/2017 

22 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 

понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који 

је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу 

атмосферске канализације у делу насеља Жабаљ 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 

/уписује понуђач из укупну понуђену цену 

из ПОГЛАВЉА Образац структуре 

цене/УКУПНО БЕЗ ПДВ-а 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 

/уписује понуђач из укупну понуђену цену 

из ПОГЛАВЉА Образац структуре 

цене/УКУПНО СА ПДВ-ом 

 

Рок и начин плаћања не може бити дужи 

од 30 дана од дана пријема документа,а 

понуђач уписује рок плаћања у 

предвиђеном распону. 

Плаћање се врши авансно. Износ аванса 

30%.  

Фактурисање: 60% по предаји Идејног 

решења, 10% по предаји Пројекта за 

извођење. 

Плаћање се врши уплатом на рачун 

понуђача. 

Рок важења понуде 

(минималан рок  

30 дана од дана отварања понуда) 

__________ дана од дана отварања понуда 

Рок испоруке /не може бити дужи од 60 

дана од дана закључења уговора/ 
 

Место и начин испоруке пројекта:  Просторија наручиоца канцеларија 

Секретара Општинског већа/просторије 

службе Општинске управе за послове 

провреде. 

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 

Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке.  

Извршене услуге фактурисаће се по ценама исказаним у „Обрасцу структуре цене“.  

 

Датум                                                                                                                          Понуђач 

                                                                      М. П.  

____________________                                                                               _____________________ 

Напомене: 
„Образац понуде“ понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати део 5. Обрасца 

понуде за сваку партију посебно 

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
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(Модел уговора понуђач мора да попуни (уписује све податке који су му познати у моменту подношења 

понуде), овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора). 

 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 
Одлуке о додели уговора 404-104/2017-IV од ______*.2017.године, закључен је дана 
________*2017.године у Жабљу: 
 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ИЗГРАДЊУ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ДЕЛУ НАСЕЉА ЖАБАЉ 

 

Уговорне стране : Општина Жабаљ-Председник општине, Николе Тесле 45, 21230 Жабаљ, ПИБ: 

100227755 Матични број: 08157111, ТР: 840-141640-68 

коју заступа председник Чедомир Божић (у даљем тексту: Наручилац) 

И  

______________________________ из _________________, ул. __________________ 

ПИБ: _____________ Матични број: ______________ 

Број рачуна: ________________________  

Назив банке:________________________   

Телефон:_________________  

кога заступа __________________________ 

(у даљем тексту: Испоручилац) 

  

  

 

Подизвођачи2: 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

 

Учесници у заједничкој понуди 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

 

Уговорне стране претходно сагласно констатују да: 

-је Испоручилац изабран у поступку јавне набавке мале вредности услуга–« Услуга израде пројектно-

техничке документације за изградњу атмосферске канализације у делу насеља Жабаљ“, у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), по 

Одлуци о покретању поступка број 404-104/2017-IV од 21.04.2017.године, редни бр ЈН П.О-4/2017 и позиву 

објављеном на Порталу јавних набавки, portal.ujn.gov.rs, број_________*дана______*2017.године, и на сајту 

www.zabalj.rs. 

-је Испоручилац поднео Понуду  бр.________ од __________2017.године; 

- понуда Испоручилац у потпуности одговара захтевима које је Наручилац предвидео у конкурсној 

документацији. 

Члан 1. 

                                                           
2 Напомена: попуњава се искључиво у случају подношења понуде са подивођачима или заједничке понуде. УКОЛИКО СЕ УГОВОР 

ЗАКЉУЧУЈЕ СА ПОНУЂАЧЕМ КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО, ОВАЈ ДЕО СЕ НЕЋЕ НАЛАЗИТИ У УГОВОРУ-ДАКЛЕ БИЋЕ 

БРИСАН. 
Када је реч о понуди са подивођачем потребно је уписати: пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених 

за заступање, седиште, ПИБ и матични број. 

Када је реч о заједничкој понуди потребно је уписати: 
-пословно име учесника који је одређен за носиоца посла, име и презиме лица овлашћеног за заступање групе понуђача-учесника 

заједничке понуде, седиште, ПИБ и матични број; 

-пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број. 

http://www.zabalj.rs/
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Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора израда и испорука пројектне документације за 

конкурисање код давалаца средстава- Услуга израде пројекта саобраћајница и оптичке телекомуникационе 

мреже у урбаним срединама 

Члан 2. 

Уговорне стране сагласно утврђују вредност овог уговора у износу од ______________________динара без 

ПДВ-а, односно _____________________3динара са ПДВ-ом. 

Наручилац прихваћа ценовник Испоручиоца на дан подношења понуде. 

Јединичне цене  утврђене су у «Обрасцу структуре цене» из понуде Испоручиоца, као саставном делу 

уговора и фиксне су за све време важења уговора. 

Плаћање се врши авансно. Износ аванса 30% од уговорене цене са ПДВ-ом.  

Фактурисање: 60% од уговорене цене са ПДВ-ом по предаји идејног решења и пројекта за грађевинску 

дозволу, а преосталих 10% од уговорене цене са ПДВ-ом по предаји Пројекта за извођење. 

Рок плаћања 45 дана од дана испстављања фактуре, пошто надзорни орган изврши квалитативну и 

квантитативну контролу наручених пројеката у смислу Закона о планирањи и изградњи и о томе састави 

Изврштај у смислу члана 3. овог уговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Члан 3. 

Наручилац обезбеђује надзор и контролу спроведене услуге.  

Контролу извршења уговора квалитативну и квантитативну извршиће испред Наручиоца-посебно 

овлашћено лице (Надзорни орган) од стране Председника општине, које поседује стручна знања из наведене 

области. 

О извршњној контроли Надзорни орган ће саставити извештај, а испоручилацје дужан да отклони све 

недостатке које Надзорни орган евентуално утврди. 

Испоручилац, под кривичном и материјалном одговорношћу, гарантује квалитет извршених услуга. 

Гаранција на извршене услуге износи минимално 12 месеци, у ком року је Испоручилац дужан да изврши 

допуне или исправке испорученог акта. 

 

Члан 4. 

Испоручилац је дужан да посао који је предмет уговора изврши у свему према важећим нормативима и 

стандардима који важе за ову врсту посла, правилима струке, добрим пословним обичајима, а у супротном, 

сагласан је да Наручиоцу надокнади сву претрпљену штету која услед тога настане. 

Виша сила ослобађа Испоручиоца обавезе накнаде штете из претходног става. 

Као виша сила, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода 

(поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог 

уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, 

отклонити или избећи.  

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о 

почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради ублажавања 

последица више силе. 

Члан 5. 

Испоручилац потписивањем уговора потврђује да  поседује довољан број запослених са одговарајућим 

квалификацијама, који је наручилац одредио као довољан, као и да располаже са техничким капацитетима за 

извршење уговора. 

 

Члан 6. 

                                                           
3 Уписују се износи из „Обрасца понуде“ 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број П.О-4/2017 

26 

 

 

Ако Испоручилац  прекорачи уговорени рок, својом кривицом, дужан је да за сваки дан закашњења плати 

наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% дневно од укупне уговорене вредности, с тим да износ тако 

одређене уговорне казне не може бити већи од 10% укупно уговорене вредности. 

Делимично извршење или предаја уговорене испоруке у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања 

уговорне казне. 

Члан 7. 

Ако је Наручилац због кашњења испоруке, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може 

уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до 

пуног износа претрпљене штете. 

Члан 8. 

 

Испоручилац услуге закључењем овог уговора потврђује да је на дан закључења Уговора, доставио 

регистровану бланко соло меницу и менично овлашћење за повраћај аванса, у износу од 30% од укупне 

вредности Уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца-Општина Жабаљ-Председник општине, са клаузулом 

''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења до потписивања Записника о примопредаји 

посла. 

 

Испоручилац услуге закључењем овог уговора потврђује да је на дан закључења Уговора, доставио 

регистровану бланко соло меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у износу од 10% од 

укупне вредности Уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца-Општина Жабаљ-Председник општине, са 

клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења до потписивања Записника о 

примопредаји посла. 

 

Члан 9. 

Испоручилац је дужан да приликом извршења уговора, примењује све потребне мере заштите у складу са 

одредбама Закона обезбедности и здрављу на раду. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и 

други важећи прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. 

За евентуалне спорове који не буду решени мирним путем надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

Члан 11. 

Овај уговор сачињен је 4 истоветна примерка од чега обе уговорне стране задржавају по 2  примерка. 

 

Члан 12. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 

прихватају као израз њихове воље. 

Члан 13. 

Овај уговор сматра се закљученим и ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране. 

 

ЗА  ИСПОРУЧИОЦА:                                                    ЗА  НАРУЧИОЦА: 

        Чедомир Божић 
 

___________________________                                                                                __________________________  

 

Напомена:  

Попунити сва празна поља, док се места означена звездицом не попуњавају. 

Модел уговора понуђач мора да попуни (уписује све податке који су му познати у моменту подношења 

понуде), парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме потврђује да се слаже са моделом уговора. 

Својим потписом и печатом понуђач потврђује да прихвата све одредбе уговора. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ; 

 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде Понуђач може да прикаже трошкове израде узорка или модела, ако 

су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

обезбеђења (менице). 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач________________________________[навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

Р. 

бр 
Назив трошка Износ у динарима  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 

понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Место и датум:                                                                                      Понуђач: 

..............................................                                                     ..................................................... 

                      Печат и потпис 
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Х. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ- 

ПО ЧЛАНУ 20. ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 

ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

На основу члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС» број 86/2015), 

Ја__________________ЈМБГ_______________,као овлашћено лице за заступање 

Понуђача_________________________из__________________одговорно, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, потврђујем да смо понуду поднели независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима.  

Место и датум:        Понуђач: 

 

............................................                                                    ............................................. 

 

                                                                 Печат и потпис 

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

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту 

конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка2)Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

За групу понуђача:   

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 

 

____________________________ , ___________________________________, МП 

(име и презиме одговорног лица)                 (потпис) 
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XI. ОБРАЗАЦ КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

 

 

 

Р.бр Име и презиме Степен 

стручне 

спреме 

Занимање Број лиценце Напомена 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Напомена: Уз Образац Понуђач обавезно прилаже: а) копију личне лиценце б) потврду о важности лиценце 

од издату од Инжењерске коморе; в)копију М образаца;   

 

М.П. 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

______________________                                                                                          ________________________ 

(назив понуђача)                                                                                                             (потпис одговорног лица) 
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ХII. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

ПОНУЂАЧА _______________________________________________у поступку јавне набавке мале 

вредности број П.О-4/2017 

Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у 

реализацији набавке. 

Основни елементи структуре понуђене цене у предметној јавној набавци су: 

 

  НАЗИВ  Јед. цена (дин) 

1. 

ПРЕДМЕТ ОВОГ ПРОЈЕКТА ЈЕ УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-

ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АТМОСФЕРСКЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ДЕЛУ НАСЕЉА ЖАБАЉ 

 

2

. 
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (уписати који трошкови)  

3

.  
 

4

.  
 

5

.  
 

6

. 

 

 
 

7

. 

 

 
 

8

.  
 

 

 

УКУПНО  БЕЗ ПДВ-А 

 

 

 

 

ПДВ (_______%) 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО  СА ПДВ-ом 

 

 

 

 

М.П. 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

______________________                                                                                          ________________________ 

(назив понуђача)                                                                                                             (потпис одговорног лица) 

 

УПУТСТВО О ПОПУЊАВАЊУ ОБРАСЦА: 

 У колону ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА понуђач уписује једничну цену, без ПДВ-а за услугу пројектовања 

конкретног задатка; 
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 У колонама  УКУПНО понуђач уписује јединичну цену, за таксативно наведене остале трошкове, 

уколико постоји све без ПДВ-а; 

 У ред УКУПНО БЕЗ ПДВ-А понуђач уписује збирну цену без ПДВ-а. 

 У ред ПДВ понуђач уписује збирно износ ПДВ-а 

 У ред УКУПНО  са ПДВ-ом понуђач уписује збирну цену са ПДВ-ом. 

Јединичне цене наведене у Обрасцу структуре цене су фиксне  

 

М.П. 

П О Н У Ђ А Ч 

_____________________________                                                                                 ________________________ 

(назив понуђача)                                                                                                                  (потпис одговорног лица)



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број П.О-4/2017 

32 

 

 

ХIII-ПРИЛОГ 2-ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

Назив наручиоца/купца    

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

Место и датум издавања потврде  

 

 У вези са чланом 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/2012, 14/2015 и 

68/2015), као наручилац/купац издајем 

 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ4 

да је испоручилац/добављач 

 

________________________________________________________________ 

(назив и седиште  испоручиоца/добављача) 

 

у претходној години извршио испоруку  истих или истоврсних услуга израде пројеката-пројектовања 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________  у  вредности од ___________________ динара, без ПДВ-а, а на основу уговора број 

__________ од ______________ године. 

 

Потврда се издаје на захтев испоручиоца/добављача_____________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора поводом спроведене Јавне набавке   

 

  

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 

      м.п.    Законски заступник: 

 

                                     ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Напомена:  

Образац потврде фотокопирати и доставити за све наручиоце / купце наведене у обрасцу: „Списак најважнијих истих или истоврсних 

услуга“ 
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ХIV. ОБРАЗАЦ:„СПИСАК ПРОЈЕКАТА“5 

 

Понуђач:__________________________________________ 

 

Р.бр Наручилац  
Вредност 

уговора 
Предмет уговора 

Годи

на 

закљ

учењ

а 

угово

ра 

1. 
 

 
   

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

4. 
 

 
   

5. 
 

 
   

6. 
 

 
   

7. 
 

 
   

8. 
 

 
   

9. 
 

 
   

10. 
 

 
   

 
УКУПНО 

 
 

 

 

 

 

Потпис:_________________________                   Датум:___________ 2017. године 

   (потписује одговорно лице понуђача) 

 

НАПОМЕНА: НАВОДЕ ИЗ ОВОГ ОБРАСЦА ПОТРЕБНО ЈЕ ПОТКРЕПИТИ ПРИЛАГАЊЕМ ОБРАСЦА 

„ПРИЛОГА 2 И 3 -ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ“/ЗА НАВЕДЕНУ СВАКУ СТАВКУ. ПОТВРДЕ МОГУ 

БИТИ НА ОРИГИНАЛНИ ОБРАСЦИМА ИЅ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЛИ НА ОБРАСЦИМА 

ПОНУЂАЧА. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 У овом обрасцу навести вредност испоручених истих или истоврсних услуга 
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ХV ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   

 

Назив и седиште  понуђача______________________________  

 

Место ____________________________________  

  

  

Изјављујем  да  сам  дана  _______________  извршио  увид  и  обишао  локацију  и стекао увид у све 

информације које су неопходне за припрему понуде за набавку Услуга израде пројектно-техничке 

документације за изградњу атмосферске канализације у делу насеља Жабаљ 

 

 

Такође,  изјављујем  да  сам  упознат  са  свим  условима  извршења  посла,  и  да  они  не  могу  бити  основ 

за било какве накнадне промене у цени.  

  

  

 

 

 

 

Представник понуђача који је извршио увид:                                                                 Представник Наручиоца:  

          

  

____________________________                                                _________________________________  

   (име и презиме)                             (име и презиме)  

  

  

______________________________                                              _________________________________  

      (потпис)                                                                 (потпис)   

  

  

М.П. 
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 XVII- ООББРРААЗЗААЦЦ    ММЕЕННИИЧЧННООГГ    ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊАА 
 

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96) и  

«Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ 

бр.34/02, СГ. РС 43/04)             

ДУЖНИК: 

_________________________________ из______________________ , ___________________________ 

           (назив правног лица)                                 (место)                                 (адреса) 

 

______________  , _____________  , ___________________________ , ___________________________ 

 (матични број)            (ПИБ)                        (текући рачун)                                (банка) 

 

доставља:   

ММЕЕННИИЧЧННОО  ППИИССММОО  ––  ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊЕЕ  ЗЗАА    ККООРРИИССННИИККАА    ББЛЛААННККОО    ССООЛЛОО    ММЕЕННИИЦЦЕЕ  

КОРИСНИК:  ООППШШТТИИННАА  ЖЖААББААЉЉ  ––ППРРЕЕДДССЕЕДДННИИКК  ООППШШТТИИННЕЕ  ЖЖААББААЉЉ  

  ттееккуућћии  ррааччуунн  ::  884400  ––  114411664400--6688    ккоодд    УУппррааввее  ззаа  ттррееззоорр  ННооввии  ССаадд  

за обезбеђење реализације обавеза у поступку набавке услуге: Услуга израде пројектно-техничке 

документације за изградњу атмосферске канализације у делу насеља Жабаљ. Јн П.О-4/2017, а на основу 

наше понуде  бр. ________   од  _________. 2017.год. достављамо 2 (једна) сопствена меница, серијски број:  

______________________________  

ОО    ВВ    ЛЛ      АА    ШШ    ЋЋ    УУ    ЈЈ    ЕЕ    ММ    ОО  

ОПШТИНУ ЖАБАЉ –ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ да меницом, датом на име гаранције за добро 

извршење посла по основу наше понуде бр. ________  од  ________2017.год, на износ од 

_________________динара6 и словима : 

_________________________________________________________динара као Повериоца, – да безусловно и 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату 

својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава .  

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по основу наше понуде дође до: 

промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код 

Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Овлашћење важи до ______________. год. 

         ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

М.П.              __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Попунити два менична овлашћења на износе од 10%  од вредности понуде без ПДВ-а. / 
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XVII2- ООББРРААЗЗААЦЦ    ММЕЕННИИЧЧННООГГ    ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊАА 
 

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ бр. 46/96) и  

«Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ 

бр.34/02, СГ. РС 43/04)             

ДУЖНИК: 

_________________________________ из______________________ , ___________________________ 

           (назив правног лица)                                 (место)                                 (адреса) 

 

______________  , _____________  , ___________________________ , ___________________________ 

 (матични број)            (ПИБ)                        (текући рачун)                                (банка) 

 

доставља:   

ММЕЕННИИЧЧННОО  ППИИССММОО  ––  ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊЕЕ  ЗЗАА    ККООРРИИССННИИККАА    ББЛЛААННККОО    ССООЛЛОО    ММЕЕННИИЦЦЕЕ  

КОРИСНИК:  ООППШШТТИИННАА  ЖЖААББААЉЉ  ––ППРРЕЕДДССЕЕДДННИИКК  ООППШШТТИИННЕЕ  ЖЖААББААЉЉ  

  ттееккуућћии  ррааччуунн  ::  884400  ––  114411664400--6688    ккоодд    УУппррааввее  ззаа  ттррееззоорр  ННооввии  ССаадд  

за обезбеђење реализације обавеза у поступку набавке услуге: Услуга израде пројектно-техничке 

документације за изградњу атмосферске канализације у делу насеља Жабаљ. Јн П.О-4/2017, а на основу 

наше понуде  бр. ________   од  _________. 2017.год. достављамо 2 (једна) сопствена меница, серијски број:  

______________________________  

ОО    ВВ    ЛЛ      АА    ШШ    ЋЋ    УУ    ЈЈ    ЕЕ    ММ    ОО  

ОПШТИНУ ЖАБАЉ –ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ да меницом, датом на име аванса по основу наше 

понуде бр. ________  од  ________2017.год, на износ од _________________динара7 и словима : 

_________________________________________________________динара као Повериоца, – да безусловно и 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату 

својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава .  

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по основу наше понуде дође до: 

промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код 

Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Овлашћење важи до ______________. год. 

         ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

М.П.              __________________________________ 

 

 

 

                                                           
7 Попунити два менична овлашћења на износе од  30% од вредности понуде са ПДВ-а. / 






