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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ  бр. 88/2018 

 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ  

У СЕЛУ БАРЛОВО – ДРУГА ФАЗА 
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 01.11.2018. године у 12,15 сати 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015, 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. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, (број  III-404/1-88/2018 од  

23.10.2018. године),  Решења о образовању комисије (број: III-404/1-88/2018 од 23.10.2018. 

године),  припремљена је  следећа: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности - радови   

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ  

У СЕЛУ БАРЛОВО – ДРУГА ФАЗА 

 

Редни број јавне набавке: 88/2018 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

4.  

III Техничка документација и планови  5.  

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

8.  

V Критеријуми за доделу уговора 13. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 14.  

VII Модел уговора 30. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 38. 

 

 

 

Напомена:    Конкурсна документација садржи 45 стране. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца: Општина Куршумлија 

Адреса: улица Пролетерских бригада  бб,  Куршумлија 18430. 

ПИБ:  100622853 

Матични број: 07132727 

Број рачуна: 840-109640-38 

Телефон: 027/381-402 

Интернет адреса наручиоца: www.kursumlija.org 

 

Врста поступка јавне набавке: 

Предметна јавна набавка се као јавна набавка мале вредности у складу са Законом о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 

подзаконским актима. 

 

Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке број 88/2018 су радови на изградњи водоводне мреже у селу Барлово – 

друга фаза. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију. 

 

Циљ Поступка: 

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора за Извођење радова на изградњи 

водоводне мреже у селу Барлово – друга фаза. 

 

Резервисана јавна набавка:  

Није у питању резервисана јавна набавка 

 

Електорнска лицитација: 

Не спроводи се електронска лицитација 

 

Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања 

понуда 

 

Контакт: 

Е-mail adresa: javnenabavke@kursumlija.org  

Факс: 027-281-785 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:javnenabavke@kursumlija.org
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 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. 

 

 

Врста, техничке карактеристике:   
Врста, техничке кактеристике радова који су предмет ове јавне набавке дате су у Обрасцу 

структуре цена са упутством како да се попуни. 

 

Квалитет и количина радова:  
У складу са захтевима из Обрасца структуре цена са упутством како да се попуни. 

 

Место извршења радова: Територија Општине Куршумлија, МЗ Барлово. 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђења и гаранција квалитета:  

Контрола  извршених радова  се  врши  од  стране  стручног лица грађевинске 

струке, именованог од стране наручиоца чиме ће бити  обезбеђено  вршење  стручног  

надзора  над  извршењем  уговорних обавеза Извођача. Понуђач одговора за порекло и 

квалитет материјала који се користи и доказује га у складу са Законом. 
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III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА 

Село Барлово у Општини Куршумлија, нема решено питање водоснабдевања здравом 

пијаћом водом. Становништво се снабдева водом индивидуално ношењем из копаних бунара и 

локалних водовода, који преко лета остају без воде. Вода из бунара је најчешће неисправна, не 

хлорише се и не контролише. 

Посебан проблем представља неконтролисана диспозиција отпадних вода и нехигијенска 

ђубришта која загађују подземне воде. 

 Да би се решио проблем централизованог водоснабдевања насеља, а како на вишим 

теренима изнад насеља нема изворишта која би могла својим капацитетом да задовоље потребе 

за водом, предузете су активности и мере за решење питања водоснабдевања, израда бунара 

бушењем , изградња пумпне станице, резервоара и сеоског водовода. 

 

КОНЦЕПЦИЈА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ 

 За водоснабдевање села Барлово предвиђено је изградња бушеног бунара, пумпне 

станице, потисног цевовода и резервоара  запремине В = 60 м
3  

 Из резервоара вода гравитационо преко водоводне мреже и кућних прикључака долази до 

корисника. 

 

ОПИС ОБЈЕКАТА ВОДОСНАБДЕВАЊА И РАДОВА ЗА ЊИХОВУ ИЗГРАДЊУ 

ПУМПНА СТАНИЦА СА БУШЕНИМ БУНАРОМ
 

 За извориште водоснабдевања села Барлово предвиђен је бушени бунар дубине 90 м. 

Предвиђена количина воде која ће се експлоатисати је Qмин. = 1,0 л/с што у потпуности 

задовољава потребе села Барлово. Бунар се зацевљује бунарским цевима Д 140 мм, 

перфорираних у првој половини бунара са филтерским слојем од кварцног песка. Горње воде су 

одвојене бетонирањем до потребне дубине.  

За захватање воде и дистрибуцију до резервоара предвиђена је пумпа снаге 3 кw. За 

ублажавање хидрауличког удара предвиђена је посуда са дијафрагмом. 

 Хлорисање воде вршиће се аутоматски преко сигнала који шаље водомер до пумпе за 

убризгавање дезинфекционог средства. 

За смештај хлоринатора, аутоматике, водомера и пратеће опреме предвиђена је изградња 

пумпне станице. Кота пода пумпне станице је 316.00 mnm. 

 

АРМИРАНО БЕТОНСКИ РЕЗЕРВОАР ЗАПРЕМИНЕ В= 60 м
3
 

 

 За акумулисање воде када доток надмашује потрошњу, на коти терена од 384,00 мнм, 

пројектован је армирано бетонски резервоар са комором за акумулирање воде запремине 60 м
3
 и 

затварачницом. 

 Усвојена је висина воде х = 2,95 м. За ту висину добијене су унутрашње димензије 

коморе, кружне основе Ду = 5,10 м. Дебљина зидова резервоара је д = 0,20 м, дебљина горње 

плоче дп = 0,16 м, а доње плоче д = 0,15 м. Сходно Правилнику за бетон и армирани бетон, 

извршена је провера на пробијање у вертикалним пресецима кроз плочу. 

 Затварачница има две етаже. У доњој етажи је смештена водоводна инсталација довода 

воде, одвода и прелива, а горња етажа служи за прилаз комори резервоара. На горњој плочи 

коморе пројектован је отвор за улазак димензија 1,4 x 1,0 м. За силаз у доњу етажу затварачнице 

су предвиђене пењалице , које се уграђују након уклањања оплате. За силаз у комору резервоара 
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предвиђене су монтажне лестве од кутијастих челичних профила. Испод темељне плоче 

пројектован је слој мршавог бетона дебљине 10 цм и тампон од шљунка дебљине 15 цм. Око 

зидова резервоара је дренажни слој шљунка дебљине 0,5 м. 

 Усвојена је марка бетона МБ 30 и челика ГА 240/360. Димензионисање пресека је 

извршено према максималним моментима. 

 

РАЗВОДНА ВОДОВОДНА МРЕЖА 

 

 Довод воде од Пумпне станице до резервоара и водоводна мрежа пројектовани су од ПЕ 

цеви за НП 10 бара ( ПЕ 100 а у складу са стандардом ИСО 4427 и ЕН12201) производ „ 

Петрохемија“ – Панчево, „Конти-Хидропласт“ – Ђевђелија или других произвођача. 

 Полагање ПЕ цеви врши се ручно а спајање се врши растављеном везом спојницама за 

ПЕ цеви. 

 Спајање цеви, са стандардним фазонским комадима, изводи се прирубничким спојевима 

или са спојницама са цевним навојем, у свему према плану мреже и шеми чворова. 

 За сигурнији рад и контролу водоводне мреже, за искључење појединих деоница 

водоводне мреже, предвиђене су бетонске шахте са фитингом и затварачима. Шахте су од бетона 

МБ 25 дебљине зидова 25 цм и горње плоче дебљине 15 цм, са ливеним поклопцем и рамом Ø 

600 мм, тежине 60 кг (средње тешки саобраћај). За силаз у шахт предвижене су пењалице од 

бетонског гвожђа Ø 18 мм, ширине газишта 30 цм, дубине 15 цм на међусобном размаку од 30 

цм. 

 Код ВШ 2 пројектована је уградња надземног противпожарног хидранта ДН 80 мм. 

 Код прелаза водоводне мреже испод државмног пута, укрштање инсталације са путем 

извршити под углом од 90°. Заштитну челичну цев поставити механичким подбушивањем трупа 

пута и земљишног појаса. Темељне јаме за бушење су удаљене минимално 3,0 м од крајње тачке 

попречног профила пута. Пројектована дубина заштитне цеви је минимално 1,5 м од коте 

коловозне конструкције. На крајевима заштитне челичне цеви пројектоване су армирано 

бетонске шахте са ливеним поклопцима. Шахте су од бетона МБ 30, дебљине зидова 25 цм и 

горње плоче дебљине 15 цм,  са ливеним поклопцем и рамом Ø 600 мм, тежине 60 кг (средње 

тешки саобраћај). За силаз у шахт предвижене су пењалице од бетонског гвожђа Ø 18 мм, 

ширине газишта 30 цм, дубине 15 цм на међусобном размаку од 30 цм. 
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ 

 

Прилог 1: Извод из ситуационог плана водовод МЗ Барлово 

 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 8 од 45 

 

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

 

1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:  

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће обавезне услове:  

 

1.1.1. Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар      ( 

члан 75. Став 1. Тачка 1) Закона) 

1.1.2. Да он (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) 

1.1.3. 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 4) Закона) 

1.1.4. Дајепоштоваообавезекојепроизлазеизважећихпрописа о заштитинараду, запошљавању 

и условимарада, заштитиживотнесредине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

1.1.5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. 

тачка 5) Закона). 

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“. 
 

Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, услове наведене под тачкама 1.1.1, 

1.1.2., 1.1.3. и 1.1.4 понуђач доказује изјавом којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне.  

 

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

 

 Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове: 

 

1.2.1. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

 

- Да је у току претходне 3 пословне године, до дана објављивања позива, извео радове који су 

предмет ове јавне набавке у износу од најмање 10.000.000,00  динара са ПДВ-ом. 

 

1.2.2. Да понуђач располаже одговарајућим техничким капацитетом: 

 

1. Комбинована машина,       1 ком. 

2. Камион минималне носивости 5 тона ,    3 ком. 

3. Машину за чеоно варење цеви до профила 160 мм  1 ком. 

4. Вибро плоча       1 ком. 

 

1.2.3. Да понуђач располаже одговарајућим кадровским капацитетом. 
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Да има у радном односу најмање 7. Запослена радника на неодређено или одређено време, од 

којих најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 413 или 414 и  најмање 

6 (шесет)  запослена радника грађевинске струке. 

 

Сходно члану 77. став 4. Закона о јавним набавкама, додатнеуслове под тачкама 1.2.1, 

1.2.2, и 1.2.3.. понуђач доказају изјавом којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке под под 

тачкама 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3. и 1.1.4 и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке наведене под тачкама 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 

достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом.  

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. 

ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под тачком 1.1.5. понуђач није потребно доказивати : „За ову 

јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке није предвиђена посебним прописом“. 
 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 

случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 

поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом.  

 

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

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

заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 

документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом.  

 

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

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да 

је документује на прописани начин. 

 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а 

може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 

испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити 

краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих 

доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1.1.1. обавезни услов – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 1.1.2. обавезни услов – Доказ:  
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Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног 

суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 

доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично 

дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 

понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 1.1.3. обавезни услов – Доказ:   

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

1) Пословни капацитет, услов под редним бројем 1.2.1. додатни услов – Доказ: 

 

 Копију комплетне оверене окончане ситуације за радове који су предмет јавне набавке и 

копије потписаних уговора са Наручиоцем;  

 

2) Технички капацитет, услов под редним бројем 1.2.2. додатни услов – Доказ: 

 

Копија пописне листа основних средстава (која је оверена печатом понуђача) са стањем на 

дан 31.12.2017. (уз обавезно обележавање опреме на пописној листи, која је тражена конкурсном 

документацијом) или копије фактура или уговора о куповини за механизацију и опрему у 

сопственом власништву, односно копије уговора о лизингу за механизацију и опрему чији је 

понуђач корисник у складу са прописима о лизингу, односно уговора о закупу за механизацију и 

опрему. 

 

3) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 1.2.3. додатни услове – Доказ: 
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За лиценцираног инжењера потребно је доставити копију личне лиценце издате од 

Инжењерске коморе Србије, потврду о важењу лиценце и доказе о радном статусу (за носиоца 

лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија М-А или другог одговарајућег обрасца, 

односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија уговора ван радног 

односа) 

 За лица запослена код понуђача – доставити: образац  М-А или други одговарајући М 

образац. 

 За лица која нису у радном односу код понуђача – доставити: фотокопије уговора о 

радном ангажовању.  

   

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, 

сходно чл. 78. ЗЈН. 

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

надлежних органа, и то: доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у 

регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан 

на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs) 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

 Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, 

потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.  

 Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да 

потпише, овери и достави. 

  На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери 

печатом и потпише и то:  

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на 

подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране 

овлашћеног лица подизвођача. 

 - Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити 

оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана 

групе понуђача.  

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује 

на прописани начин. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 

понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без 

ПДВ-а. 

 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 

пондера или истом понуђеном ценом  

 

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија понуда 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају да 

две или више понуда имају исти рок извођења радова, предност има понуђач који је који је 

понудио повољније услове плаћања. 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму 

када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које 

имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок извођења радова и исте услове плаћања. 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 

називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 

папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде 

на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 

наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

 

1. Образац понуде Образац 1 

2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни Образац 2 

3. Образац трошкова припреме понуде Образац 3 

4. Образац изјаве о независној понуди Образац 4 

5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном 

докумнтацијом 

Образац 5 

6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном 

документацијом 

Образац 6 

7 Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за добро 

извршење посла 
Образац 7 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности број: 

88/2018-  „Извођење радова на изградњи водоводне мреже у селу Барлово – друга фаза“.  

 

 

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  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

 

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

подизвођачем, а уколико 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. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

 

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

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  

 

„Извођење радова на изградњи водоводне мреже у селу Барлово – друга фаза“ 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима 

без ПДВ-а 
 

Словима: 

ПДВ 20%:  

Укупна вредност понуде изражена у динарима 

са ПДВ-ом 
 

Словима: 

Начин плаћања 

(не дуже од 45 дана од дана обострано потписаних и 

оверених привремених и оконачне ситуације) 

_____ дана од дана обострано 

потписаних и оверених 

привремених и оконачне ситуације 

Рок извођења радова: 

( не дужи од 90 календарских  дана, од дана увођења 

извођача у посао) 

_____ календарских дана од дана 

увођења изабраног извођача у 

посао. 

Гарантни рок 

(не краћи од 2 године од техничког пријема) 

_____ године од техничког 

пријема. 

Рок важења понуде 

(не краће од 60 дана) 

____ дана, од дана отварања 

понуда 

 

 

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 образац 

понуде за сваку партију посебно. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

„Извођење радова на изградњи водоводне мреже у селу Барлово – друга фаза“ 

 

Red. 

br. 
OPIS POZICIJE 

jed. 

mere 
količina 

Cena po 

jedinici 

mere 

bez   

PDV-a 

Iznos 

bez  PDV-a 

1 2 3 4 5 6 (5x4) 

1. Zemljani radovi 

1 Obeležavanje trase i iskolčavanje sa svim 

potrebnim elementima, a u svemu prema 

situacionom planu i podužnom profilu 

trase vodovodne mreže. Obeležavanje 

mesta ukrštanja sa nekim od instalacija 

(struja, PTT i dr.) 

 

  

  

Obračun po m
1
 m

1
 2.980,00 

2 Mašinski iskop zemlje za polaganje 

vodovodnih cevi, u rovu širine 0,6 m i 

dubine prema podužnom profilu, zavisno 

od prečnika cevi (prosečno 1,2-1,3 m) sa 

odbacivanjem iskopanog materijala na 

jednu stranu rova udaljeno najmanje 1,0 m 

od ivice iskopa, ostavljajući slobodan 

prostor za komunikaciju i neometan rad. 

Cenom je obuhvaćeno eventualno crpljenje 

podzemne i kišne vode, podgradjivanje, 

kao  i rasčišćavanje terena na trasi sa 

sečenjem i uklanjanjem šiblja, drveća i sl. 

  

  

    Obračun po m
3
 izvedenih radova   

zemlja 3  i  4 kategorije m
3
 2.235,00 

  3 Ručni iskop rovova za polaganje cevi na 

mestima gde nije moguć mašinski iskop.     

  

Obračun po m
3
 izvedenih radova m

3
 43,50 

4 Fino planiranje dna kanala duž iskopanog 

rova, za celu širinu rova. Višak materijala 

izbaciti van rova, a prekopane delove 

popuniti peskom. 
    

 

 

Obračun po m
2
 izvedenih radova 

m
2
 1.788,00 
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5 Zatrpavanje rova posle izvršene montaže 

cevi i uspešnog probnog ispitivanja na 

pritisak očišćenom zemljom iz iskopa. 

Nasipanje izvršiti u slojevima debljine  30 

cm.  sa  nabijanjem ručnim nabijačima 

prvog sloja iznad cevi a ostale slojeve 

ručno ili mašinski do prirodne zbijenosti 

okolnog terena. 

    

  

Obračun po m
3
 izvedenih radova m

3
 1.738,00 

6 Odvoz viška zemlje iz iskopa . Cenom 

obuhvatiti utovar, transport na daljinu do 5 

km, istovar i planiranje zemlje po terenu. 
    

  

Obračun po m
3
 izvedenih radova 

m
3
 13,85 

                                                                 Ukupno zemljani radovi: 

 2. Betonski radovi 

7 Izrada šahti u svemu prema predmeru iz 

projekta. 
    

 

 

2,00     

Obračun po kom izvedene šahte 

šahta dim 140 x 180 x 160 cm 
  

kom 

8 Izrada trotoara od betona MB 25 oko 

nadzemnih protivpožarnih hidranata, u 

nivou ulice, veličine 1,0 x 1,0 m debljine 

sloja 10 cm. 

    

  

Obračun po m
2
 izvedenih radova m

2
 1,00 

9 Izrada izlivne gradjevine za ispiranje 

vodovodne mreže od betona MB 30 u 

svemu prema detalju iz projekta. 

    

  

    

kom 1,00 

Ukupno betonski radovi: 

 3.  Montažni radovi 

10 Nabavka, transport, spuštanje u rov i 

montaža PE cevi za izradu vodovodne 

mreže, u svemu prema uputstvu. 

POLIETILENSKE CEVI za NP 10 bara ( 

iz PE 80 ili PE 100 a u skladu sa 

standardom ISO 4427 i EN 12201). 

Montažu izvesti u već pripremljenom rovu 

sa razastrtim slojem peska kao podlogom. 

Spajanje cevi prema uputstvu proizvodjača 

i opštim i posebnim tehničkim uslovima. U 

jediničnu cenu uračunato je spajanje cevi 

zavarivanjem. 

    

    
Obračun po m

1
 izvedenih radova.   

DN 90 mm m
1
 1.168,00 

  DN 75 mm m
1
 398,00 
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DN 63 mm m
1
 762,00 

    DN 50 mm m
1
 346,00 

    DN 40 mm m
1
 306,00 

  11 Nabavka i ugradnja tuljaka sa flanšom 

adapter flanši, kod izrade čvorova 

vodovodne mreže za pritisak od 10 bara. 

Jediničnom cenom obuhvaćen je sav rad, 

materijal zaptivni elementi i šrafovi, kao i 

antikorozivna zaštita u vidu premaza 

(jedan premaz miniziranje i dva premaza 

bojom za metal). 

    

    Obračun po ugradjenom komadu.   

DN 90 mm kom 12,00 

  DN 75 mm kom 2,00 

  DN 63 mm kom 8,00 

  12 Nabavka, transport  i montaža liveno 

fazonskih  komada  na  flanšu  sa 

potrebnim gumenim zaptivačem  d = 4 mm  

i zavrtnjima u svemu prema šemi čvorova, 

potrebnih za izvodjenje grananja 

vodovodne mreže u šahtovima i 

čvorovima. Fazonski komadi su za radni 

pritisak od 10 bara sa prirubnicama 

izbušenih rupa po JUS-u C.J1.071. 

Jediničnom cenom obuhvaćen je sav rad, 

materijal i zaptivni elementi, šrafovi, kao i 

antikorozivna zaštita u vidu premaza 

(jedan premaz miniziranje i dva premaza 

bojom za metal). 

    

    Obračun po ugradjenom komadu.     

  FF 80/600 kom 3,00 

    FF 65/500 kom 1,00 

    FF 50/500 kom 3,00 

    T     80/80 kom 3,00 

    T     80/50 kom 4,00 

    FFR    80/50 kom 2,00 

    FFR    80/65 kom 1,00 

    MDD      50 kom 2,00 

    ZP        50mm / 2 ''  kom 4,00 
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13 Nabavka i ugradnja OVALNOG 

ZATVARAČA SA PRIRUBNICAMA NP 

10 u šahtama čvorova (izradjeni od liva 

GGG 40 ili GGG 25, zaštićena 

plastificiranjem kućištem ravnim bez sica, 

gumiranim klinom, sa prirubnicama 

obradjenim flanšno bušenim po DIN-u 

2501/NP 10) Jediničnom cenom 

obuhvaćen je sav rad, materijal i zaptivni 

elementi, šrafovi, kao i antikorozivna 

zaštita u vidu premaza (jedan premaz 

miniziranje i dva premaza bojom za 

metal). 

Obračun po komadu. 

  

  

  

  DN 80 mm kom 1,00 

  DN 65 mm kom 1,00 

  DN 50 mm kom 3,00 

  14 Nabavka i ugradnja OVALNOG 

ZATVARAČA SA PRIRUBNI-CAMA 

NP 10 i UGRADBENOM 

GARNITUROM u čvorovima vodovodne 

mreže, (izradjeni od liva GGG 40 ili GGG 

25, zaštićena plastificiranjem kućišta, 

ravnim bez sica, gumiranim klinom, sa 

prirubnicama obradjenim flanšno bušenim 

po DIN-u 2501/NP 10) Jediničnom cenom 

obuhvaćen je sav rad, materijal i zaptivni 

elementi, šrafovi, kao i antikorozivna 

zaštita u vidu premaza (jedan premaz 

miniziranje i dva premaza bojom za 

metal). 

    

    Obračun po komadu.   

DN 80 mm kom 1,00 

  DN 50 mm kom 3,00 

  15 Nabavka i ugradnja TELESKOPSKE 

UGRADBENE GARNITURE ZA 

ZATVARAČE (visinsko podešavanje 

preko teleskopske čelične cevi, 

pocinkovane, kvadratnog oblika, dužine 

1,0  do 2,0 m, osovinska spojnica i glava 

od liva GGG 40, spoljašnja zaštita i zvono 

od PE cevi. 

    

    

DN 50 mm kom 4,00 
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16 Nabavka i ugradnja ULIČNE KAPE 

ZATVARAČA (izradjena od liva GGG 25, 

zaštićena bitumenskim premazom, min. 

test. Opterećenja za poklopac 200 kN, za 

telo 400 kN, visine ne manje od 200 mm, 

širine ne manje od 180 mm. 

  

  

  

  

  

    

    

kom  4,00  

  

  17 Nabavka transport i ugradnja 

NADZEMNOG LIVENO GVOZ-DENOG 

HIDRANTA nazivnog promera DN 80 

mm sa tri priključka, visine 80 cm iznad 

zemlje. Hidrant se sastoji iz podzemnog i 

nadzemnog dela. U podzemnom delu 

smešten je zaporni ventil i priključna 

prirubnica za cevovod. Na nadzemnom 

delu nalaze se: dva priključka za 

vatrogasno crevo DN 50 DIN 14307 tip 

C.JUS U CI.673 i jedan DN 65 DIN 14308 

tip B JUS Z CI.672. Nadzemni i podzemni 

deo hidranta su spojeni u celinu preko 

lomljive prirubnice i kandžaste spojnice. 

Kod eventualnog udara nadzemni deo 

hidranta pada, kandžasta spojnica se 

razdvaja a zaporni ventil ostaje u 

zatvorenom položaju.  

    

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

kom 1,00  

                                                                        Ukupno montažni radovi: 

 4. Ostali radovi 

18 Nabavka, transport i ugradnja livenih 

poklopaca sa ramom  ( 600 mm, iznad 

otvora za silaženje u šaht, teškog tipa (za 

os. pritisak od 25 tona). Poklopci moraju 

biti ravni sa završnim  slojem kolovoza. 

    

  

    

    

    

 kom  2,00 

  19 

  

Podbušivanje magistralnog puta metodom 

utiskivanja zaštitne cevi , kroz koju se 

provlači radna PE cev. Obračun po 1 m¹ 

komplet ugradjene zaštitme cevi sa svim 

potrebnim predradnjama, radnjama na 

podbušivanju i montaži zaštitne cevi kao i 

završnim radnjama. 

  

  

  

Plaća se po m¹      

 zaštitna čelična cev Ø 150 mm m
1
 15,00 

  
 zaštitna čelična cev Ø 100 mm m

1
 15,00 

  20 Ispitivanje cevi vodovodne mreže na 

pritisak,  posle  završene  montaže i 
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delimičnog zatrpavanja, po deonicama 

dužine do 500 m prema datom uputstvu, uz 

obavezno vodjenje zapisnika. 

    

    

m
1
 2.980,00 

  21 Ispiranje, dezinfekcija i kontrola izvršene 

dezinfekcije putem bakterioloških analiza 

vode u cevovodu, u svemu prema uputstvu 

iz projekta. 

    

  

    

    

m
1
 2.980,00 

  22 Geodetsko snimanje trasa položenih 

vodovodnih cevi sa ucrtavanjem istih u 

katastar podzemnih instalacija. 

    

  

    

m
1
 2.980,00 

  23 Izrada projekta izvedenog stanja  

m
1
 

 

2.980,00 

  

    

  Ukupno ostali radovi: 

  

REKAPITULACIJA RADOVA  

 

1. Zemljani radovi 

 2. Betonski radovi 

 3. Montažni radovi 

 4. Ostali radovi 

 UKUPNO BEZ PDV-a : 

 PDV 20%: 

 UKUPNO SA PDV-om: 

 

       

Датум: ____.____.2018. године                        ПОНУЂАЧ 

 

У _________________________                      м.п. _______________________   

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену позицију 

радова; 

- у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију радова и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 4.); 

- У рекапитулацији уписати укупан износ за одељке ( 1, 2, 3, и 4) без урачунатог ПДВ-а, Укупан 

износ без ПДВ-а, износ ПДВ-а од 20% и укупан износ са ПДВ-ом 

      

 

 



Страна 25 од 45 

 

(ОБРАЗАЦ 3) 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у селу Барлово – друга фаза 

 

Назив понуђача:    _____________________________________  

Адреса понуђача:  _____________________________________ 

Место:  ________________________  

Матични број: __________________ 

ПИБ: _____________________ 

  

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________________ 

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

 

Редни 

број 
ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС ТРОШКОВА У 

РСД 

   

   

   

   

   

   

   

   

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:  

 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени 

у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум:    ____.____2018. године          

    

                                                                                             ПОТПИС  ПОНУЂАЧА 

 

          М.П.     ______________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Назив понуђача:    _____________________________________  

Адреса понуђача:  _____________________________________ 

Место:  ________________________  

Матични број: __________________ 

ПИБ: _____________________ 

   

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 

и 68/15) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за 

учешће у поступку јавне набавке радова, број 88/2018 - „Извођење радова на изградњи 

водоводне мреже у селу Барлово – друга фаза“, подносимо независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:    ____.____2018. године          

    

                                                                                           ПОТПИС  ПОНУЂАЧА 

 

          М.П      _____________________________ 

 

 

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  

конкуренције. Мера забране  учешћа  у поступку јавне набавке може трајати до две године. 

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

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

овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 27 од 45 

 

(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:   

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач:  _____________________________________________ у поступку јавне набавке мале 

вредости радова број 88/2018 – „Извођење радова на изградњи водоводне мреже у селу 

Барлово – друга фаза“, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 

5.1. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

- Да је у току претходне 3 пословне године, до дана објављивања позива, извео радове који су 

предмет ове јавне набавке у износу од најмање 10.000.000,00  динара са ПДВ-ом.. 

5.2. Да располаже довољним кадровским капацитетом.  Да има у радном односу најмање 7. 

Запослена радника на неодређено или одређено време, од којих најмање једног дипломираног 

грађевинског инжењера са лиценцом 413 или 414 и  најмање 6 (шесет)  запослена радника 

грађевинске струке. 

5.3. Да располаже довољним техничким  капацитетом, и то: 

1. Комбинована машина,      1 ком. 

2. Камион минималне носивости 5 тона ,   3 ком. 

3. Машину за чеоно варење цеви до профила 160 мм 1 ком. 

4. Вибро плоча      1 ком. 

 

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 (односно како је регулисано 

споразумом. 

 



Страна 28 од 45 

 

 

 

(ОБРАЗАЦ 6) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

     

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач __________________________________________________________ у поступку 

јавне набавке  број 88/2018 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну 

набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

 

 

 

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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(ОБРАЗАЦ 7) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА 

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА   

 

 

Назив понуђача:   _____________________________________  

Адреса понуђача: _____________________________________ 

Место:________________________ 

Матични број: ___________________ 

ПИБ: _____________________ 

Датум: ____.____.2018. године 
  
 

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу,  уколико нам се додели 

Уговор за јавну набавку бр.88/2018 - „Извођење радова на изградњи водоводне мреже у селу 

Барлово – друга фаза.“, непосредно пре закључења Уговора, доставити потписану и оверену 

бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, са клаузулом ,,без 

протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана 

дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Уз сопствену меницу и менично 

овлашћење, извођач радова  се обавезује да достави и копију картона депонованих потписа.  

Извођач радова је сагласан да наручилац активира достављену потписану и оверену 

бланко соло меницу за добро извршење посла са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, и са роком важности 30 дана дужим од рока извршења укупно 

уговорене обавезе у случају раскида уговора и неиспуњавања уговорних обавеза од стране 

извођача радова. 

 

 

 

Датум:    ____.____.2018. године          

                                                                                                 ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                       М.П      _________________________ 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

„Извођење радова на изградњи водоводне мреже у селу Барлово – друга фаза“ 

 

Између:  

 

1. Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб коју заступа Председник 

општине Куршумлија Радољуб Видић, дипл.економиста, ПИБ број 100622853, матични 

број 07132727, текући рачун број 840-109640-38, телефон 027/381-402 (у даљем тексту: 

Наручилац), с једне стране  и 

2. ________________________________________ из __________________________, 

ул.________________________________ бр._____,  ПИБ ______________, матични број 

_____________, текући рачун  ________________________________, које заступа 

___________________________ (у даљем тексту Извођач радова), с друге стране. 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

  

  Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике 

Србије" бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке радова под бројем 

88/2018;  

- да је Најповољнији понуђач – Извођач радова дана ___.___.2018. године доставио понуду 

број ____________. од _________________. године, која се налази у прилогу уговора и 

његов је саставни део;  

- да понуда Извођача радова у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне 

документације, а која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;  

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуђачеве 

понуде и Одлуке о додели уговора број _____________од ___________. године, изабрао 

понуђача као најповољнијег за набавку радовa на изградњи водоводне мреже у селу 

Барлово – друга фаза. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је:  „Извођење радова  на изградњи водоводне мреже у селу 

Барлово – друга фаза“ и ближе је одређен усвојеном понудом заведеном код Извођача под 

бр.______________ дана ____________.2018.године. 

 Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди 

неопходну радну снагу, материјал, грађевинску механизацију и другу опрему, неопходну за 

реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и 

стандардима.  

 

ВРЕДНОСТ РАДОВА - ЦЕНА 

Члан 2. 

 

          Вредност радова из члана 1. овог уговора износи: 

 

УКУПНО без ПДВ-а:  ____________________ РСД, 
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ПДВ 20%:      ____________________ РСД, 

УКУПНО са ПДВ-ом: ____________________ РСД. 

(словима:_________________________________________________________________________) 

 

 Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 1.овог уговора, исплати Извођачу 

радова средства у стварним износима на основу реализованих послова по испостављеним 

привременим и окончаној ситуацији. 

 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елеменатана на основу којих је одређена. 

 Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење, уговора цена обухвата 

и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале трошкове Извођача. 

Понуђач одговара за порекло и квалитет материјала који  користи и доказује га у складу 

са Законом. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 

 
Наручилац се обавезује да ће Извођачу радова на рачун број ___________________ који 

се води код ____________________ банке платити уговорену цену и то на следећи начин: 

Плаћања доспелих обавеза насталих у 2018.години вршиће се до висине одобрених 

апропријација на позицији у финансијском плану за 2018.годину, за ту намену (3.200.000,00 

динара са ПДВ-ом), а остали уговорени износ платиће се у 2019. години, по завршетку радова и 

испостављању оверених привремених и оконачне ситуације. 

Средства за реализацију уговора у износу од 3.200.000,00 динара са ПДВ-ом предвиђена 

су Буџетoм општине Куршумлија за 2018. годину, Позиција 75, екон.класификација: 511200 -  

Изградња водоводне мреже, а остали износ  до уговорене вредности биће предвиђена буџетом 

општине Куршумлија за 2019. годину.  

 Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од 10% укупне вредности изведених 

радова испостави наручиоцу тек након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених 

радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну за изведене радове. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни 

део ситуације. 

 

Члан 4. 

 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, извођач 

доставља стручном надзору Наручиоца, који ту документацију чува до примопредаје и коначног 

обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права 

приговора. 

 

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА 

Члан 5. 

 

Рок за извођење радова из члана 1. Овог уговора, износи _____  календарских дана од 

дана увођења извођача у  посао. 

Утврђени период је фиксан и не може се мењати без сагласности Наручиоца. 

 Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник, а 

сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова: 
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- да је Наручилац обезбедио вршење стручног надзора, 

- да је стручни надор Наручиоца дао сагласност на почетак радова, 

- да је Наручилац омогућио извођачу несметан прилаз градилишту, 

 Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за примопредају 

што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

 

Члан 6. 

 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају: 

- прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазван кривицом Извођача, 

- елементарних непогода и дејства више силе сходно закону. 

 Захтев за продужење рока извођач писмено подоноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од 

сазнања за околност, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног рока за завршетак 

радова.  

 Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора постигну 

писмени споразум. 

 У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику обавезан је да уведе у рад више 

извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач 

падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности 

које су настале у време доцње. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 

 

 Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року дужан је да плати Наручиоцу 

уговорену казну у висини 1‰ (један промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан 

закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно 

уговорених радова. 

 Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 

умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

 Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 

штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред 

уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. 

 Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 

 

 Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим техничким прописима, 

стандардима и законима, и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда 

Наручиоцу. 

 Извођач се обавезује да: 

- пре почетка радова наручиоцу достави Решење о именовању одоговoрног извођача радова, 

- се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне средине, 

- пре почетка радова прописно и видно обележи градилиште на којим изводи радове, 

- по завршеним радовима одмах писмено обавести наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихову примопредају, 

- испуни све уговорене обавезе, стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту 

послова и у уговореном року, 

- обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала 
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и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова, 

- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта свих 

материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним 

органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних 

прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу, 

- да уредно води све књиге предвиђене законима и другим прописима Републике Србије који 

регулишу ову област, 

- да омогући несметано вршење стручног надзора 

- поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да 

у том циљу у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење 

или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзање 

извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова, 

- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца, без права на повећање 

трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику, 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 

неправилности и недостаци, 

- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 

недостатка у гарантном року за изведене радове, извођач мора да приступи у року од 5 (пет) 

дана од дана пријема писменог обавештења Наручиоца. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 9. 

 

 Наручилац задржава право да у току реализације уговора изврши промене у погледу 

уговорених количина појединих позиција радова, али тако да укупна вредност уговора остане 

непромењена. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену из члана 2. под условима и на 

начин одређен чланом 3. овог уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими изведене 

радове. 

 Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 

Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором или га именује решењем. 

 Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, и обезбеђујући му несметан прилаз 

градилишту. 

 Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун 

са стручним надзором и Извођачем радова. 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈА 

 

Члан 10. 

 

Уговорне стране сагласно констатују да је извођач радова доставио средство 

финансијског обезбеђења тражено конкурсном документацијом и то: потписану и оверену 

бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро извршење посла, са клаузулом ,,без 

протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана 

дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Уз сопствену меницу и менично 

овлашћење, Извођач радова  је доставио и копију картона депонованих потписа. Извођач радова 

је сагласан да наручилац активира достављену потписану и оверену бланко соло меницу за 

добро извршење посла са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% од вредности уговора без 
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ПДВ-а, и са роком важности 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе у 

случају раскида уговора и неиспуњавања уговорних обавеза од стране извођача радова. 

У случају прекорачења рока из члана 5. овог уговора Извођач се обавезује да за сваки дан 

закашњења Инвеститору плати 1 %о од укупног износа из члана 2. овог уговора, а не више од 

5%. Окончана ситуација за изведене радове се трајно умањује за износ обрачунате уговорене 

казне. 

 

ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА 

 

Члан 11. 

 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. 

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, поред 

тога он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта и 

животне средине Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о 

свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама. 

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог 

Извођача, искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 

 

Члан 12. 

 

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача: 

1. ___________________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број 

________________ ПИБ___________________, 

 

2. ___________________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број 

________________ ПИБ___________________, 

3. ___________________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број 

________________ ПИБ___________________, 

 

 

односно у групи понуђача коју чине: 

1. ___________________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број 

________________ ПИБ___________________, 

 

2. ___________________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број 

________________ ПИБ___________________, 

 

3. ___________________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број 

________________ ПИБ___________________, 
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Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 

радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно 

са осталим понуђачима из групе понуђача. 

 

Члан 13. 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 

радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор 

који даје сагласност за извођење вишкова радова. 

По добијању писмене, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све 

позиције из предмера радова, усвојене понуде извођача бр.______________ од ___.___. 2018. 

године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењене, а извођење 

вишка радова од 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 

 

Члан 14. 

 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора 

извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта 

или за спречавање штете, а изазване су променом тла, дејство воде или другим ванредним и 

неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети у току израде инвестиционо-техничке 

документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана, када наступе околности из става 1.овог 

члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 

знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и 

исплату дела цене за до тада извршене радове. 

 

Члан 15. 

 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, 

те уколико Наручилац захтева да се изведу, потребно их је посебно уговорити. Фактички 

обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи. 

 

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Члан 16. 

 

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан 

завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова и коначни обрачун се врши комисијски, најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана завршетка радова. 

Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова чине 2 (два) представника 

Наручиоца и 1 (један) представник Извођача уз обавезно присуство стручног надзора Наручиоца 

и одговорног извођача радова. 

Комисија сачињава записник о примопредаји. 

Садржину записника о примопредаји и коначном обрачуну одређује Наручилац, а он 

обавезно мора да садржи предмет односно назив радова који су извођени, период у коме су 

радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршених радова и др. 
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Грешке, односно недостатке, које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 

Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не 

отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун 

Извођача радова. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, примити на 

коришћење изведене радове.  

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године, од записнички извршене 

примопредаје радова. 

 

Члан 17. 

 

Коначну количину и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају 

и коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисија сачињава записник о коначном обрачуну изведених радова. Садржину 

записника о коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи комплетно 

финансијско сравњење. Окончана ситуација за изведене радове се испоставља се Наручиоцу, 

истовремено са записником о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. 

 

РАСКИД УГВОРА 

Члан 18. 

 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор у следећим 

случајевима: 

- ако се на основу грађевинског дневника утврди да извођач неоправдано касни са извођењем 

радова дуже од 5 (пет) календарских дана, 

- ако радови које Извођач изводи не одговарају прописима и стандардима за уговорену врсту 

радова, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора, 

- ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор и у случају недостатка 

средстава за његову реализацију или других оправданих разлога који се нису могли предвидети 

у тренутку спровођења јавне набавке из члана 1. овог уговора. 

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је предмет, 

заједничка комисија сачиниће записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој 

вредности у складу са овим уговором. 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 

другој уговореној страни. 

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од 

пропадања, као и да наручиоцу преда комплетну градилишту и другу документацију. 

 

Члан 19. 

 

У случају раскида овог уговора изазваног кривицом Извођача, сву штету која настане 

раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу без права 

приговора. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

 

За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о 

планирању и изградњи и Закона о облигационим односима и посебне узансе о грађењу. 

 

Члан 21. 

 

Саставни део овог уговора чини: 

- Понуда Извођача, број ____________ од ____.____. 2018. године. 

- Образац структуре цена 

 

Члан 22. 

 

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране 

решаваће споразумно и мирним путем. Спорови који не могу бити решени мирним путем 

решаваће се пред месно надлежним судом. 

 

Члан 23. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

Члан 24. 

 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака који имају снагу оригинала, од 

којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

     ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                                        НАРУЧИЛАЦ  

 

   ____________________    м.п.                        ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА        

          

                                   Председник 

                                                Радољуб Видић, дипл.ецц. 

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
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VIII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 

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 Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 

18430 Куршумлија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку: бр. 88/2018 – „Извођење радова 

на изградњи водоводне мреже у селу Барлово – друга фаза“, НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача  до 01.11.2018. године до 12:00 

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 наручулац 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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће 

учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на 

основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће  у поступку отварања понуда. 

 Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла 

(Образац 7), 

 Модел уговора; 
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 

печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 

независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. ЗЈН) који морају бити потписани 

и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи 

определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 

документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 

заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 

 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен 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 Куршумлија, 

улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку: „Извођење радова на изградњи водоводне мреже у селу 

Барлово – друга фаза“, ЈН број 88/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Допуна понуде за јавну набавку: „Извођење радова на изградњи водоводне мреже у селу 

Барлово – друга фаза“, ЈН број 88/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Опозив понуде за јавну набавку: „Извођење радова на изградњи водоводне мреже у селу 

Барлово – друга фаза“, ЈН број 88/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку: „Извођење радова на изградњи водоводне 

мреже у селу Барлово – друга фаза“, ЈН број 88/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
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Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 

понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1. поглавље VI), 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 

(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) 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 IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

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)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2. опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 

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

поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

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 ЗЈН.. 

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

 

Рок плаћања је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012,  68/2015 и 113/2017).  

Исплата за изведене радове вршиће се по испостављању  Привремених ситуација одн. 

Окончане ситуације, сачињених на основу грађевинске књиге  обострано потписане од стране 

извођача радова и надзорног органа  одн. лица задуженог за контролу радова,  у року који не 

може бити дужи од 45 дана, рачунајући од дана овере привремених и окончане ситуације.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
Авансно плаћање није дозвољено. 

 

9.2 . Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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. 

 

9.3 . Захтев у погледу рока извођења радова  

 

Рок за извођење радова несме бити дужи од 90. календарских дана од дана увођења 

изабраног извођача у посао. 

 

9.4 . Захтев у погледу гарантног рока  

 

Гарантни рок за несме бити краћи од 2. године, од записнички извршене примопредаје 

изведених радова.  

 

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

ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

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 ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач који буде изабран као најповољнији, дужан је да непосредно пре закључења 

уговора достави потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро 

извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора  без 

ПДВ- а, са роком важности 30 дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Уз 

сопствену меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да достави копију картона 

депонованих потписа. 

Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безусловни, плативи 

на први позив и без права на приговор. 
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Уколико изабрани понуђач не достави напред наведено средство финансијског 

обезбеђења, Наручилац неће закључити уговор са њим и може закључити уговор са првим 

следећим понуђачем према условима из конкурсне документације. Понуђач је обавезан да 

достави и Образац изјаве о достављање менице. (Образац 7. у поглављу VI ове конкурсне 

документације) 

 

12. 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. 

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. 

 

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. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику: путем поште на адресу наручиоца: 

Општина Куршумлија,  улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија; електронске поште 

на e-mail: javnenabavke@kursumlija.org,  или факсом на број: 027-381 514  тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може 

да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 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 објавити на 

Порталу јавних набавки. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број:  88/2018”. 

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. 
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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. 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 

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

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на мејл:  
javnenabavke@kursumlija.org, сваког радног дана (понедељак – петак), од 7: 00 до 15:00 часова. 
 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
 

Такса за подношење захтева за заштиту права износи 60.000,00 динара сагласно члану 156. 
став 1. тачка 1) ЗЈН. 
 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из става 5. ове тачке, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, или 
одлуке о обустави поступка, као и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног 

споразума, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
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1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 
 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 
 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

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

(7) сврха: ЗЗП; Народна банка Србије; јавна набавка мале вредности ЈН 88/2018 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1, или 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 

који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 

Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

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

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
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Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, 

понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може 

због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту 

права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

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

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 


