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ЈАВНА НАБАВКА  УСЛУГЕ 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКAТА: 

ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“ ФЕКЕТИЋ, ОСНОВНА ШКОЛА 

„ВУК КАРАЏИЋ“ ЛОВЋЕНАЦ И СПОРТСКА ХАЛА У ФЕКЕТИЋУ    

                                   

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

број 404-26/2018-01 

 

 

 Датум и време: 

  

Крајњи рок за достављање понуда: 22.08.2018.  године  до  10,00  часова 

Јавно отварање:  22.08.2018. године   у    10,30  часова 

 

 

 

Укупно страна конкурсне документације: 40 

 

Август, 2018. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 

68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности, број. 404-26-1/2018-01 од 08.08.2018. године  и Решења о образовању 

комисије  за јавну набавку мале вредности, бр. 404-26-2/2018-01 од 08.08.2018  године, 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности - набавка услуге ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКAТА: ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА 

ЂУРКОВИЋ“ ФЕКЕТИЋ, ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ ЛОВЋЕНАЦ И 

СПОРТСКА ХАЛА У ФЕКЕТИЋУ    

 бр. 404-26/2018-01 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Врста, техничке карактеристике(спецификација), квалитет, 

количина и опис добара, радова или услуга, начин 

спровођења контрола и обезбеђивање гаранције квалитета, 

рок извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и др. 

4 

III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

6 

IV Критеријуми за доделу уговора 14 

V Обрасци који чине саставни део понуде 13 

V-1 Образац понуде  14 

V-2 Образац  структуре цене  18 

V-3 Образац трошкова припреме понуде 20 

V-4 Образац изјаве о независној понуди 21 

V-5 Образац изјаве у вези члана 75. Став 1. ЗЈН – a 22 

V-6 Образац изјаве у вези члана 75. Став 2. ЗЈН – a 23 

V-7 Образац изјаве у вези члана 76.ЗЈН – a 24 

V-8 Образац изјаве подизвођача у вези члана 75. ЗЈН-а; 26 

        VI Модел уговора            27 

        VII Упутство понуђачима  како да сачине понуду          32 

 
НАПОМЕНА: Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију 
детаљно проучите и у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији потребно је да се 
благовремено обратите Наручиоцу. 
Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца 
како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне 
документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне Конкурсне 
документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац по овлашћењу ће 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац:  

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ  

Адреса: Мали Иђош, ул.Главна бр.32. 

2. Врста поступка јавне набавке 

Јавна набавка мале вредности која се спроводи у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке, број 404-26/2018-01 је набавка  услуге – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКAТА: ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА 

ЂУРКОВИЋ“ ФЕКЕТИЋ, ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ ЛОВЋЕНАЦ И 

СПОРТСКА ХАЛА У ФЕКЕТИЋУ    

 

Ознака из општег речника: 71242000- Израда пројеката и нацрта, процена трошкова 

 

4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5.Опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама: 

Предметна набавка није обликована по партијама 

 

6. Контакт лице 

Лице за контакт: Младен Малавразић 

број факса: 024/730-003 

број телефона: 024/730-010 

 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 

на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, 

Понуђач може доставити на адресу Наручиоца: општина Мали Иђош, ул. Главна бр.32., 

24321 Мали Иђош, или путем електронске поште: javnanabavka@maliidjos.rs, сваког 

радног дана (понедељак – петак) у времену од  7,00 до 15,00 часова. Тражење додатних 

информација и појашњења путем телефона није дозвољено. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.. 

 

1.   ВРСТА УСЛУГА 
 
Израда пројеката, техничке документације и елабората за потребе озакоњења 
објеката Основних школа у Фекетићу и Ловћенцу и Спортске хале у Фекетићу. 
 

2.   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

 

Објекти који се озакоњују су: 

1. Основна школа ''Никола Ђурковић'' и Спортска хала, која је изграђена у 

насељу Фекетић, ул. Братства 63. на катастарској парцели број 286/1  КО 

Фекетић  

Објекти су изграђени у периоду  између 1972-1999. год. Површина под 

објектом је 4.184 м2. Могућа су одступања од ове површине, и потребно их је 

сагледати приликом сачињавања понуде. 

Објекат је прикључен на ДЕЕС и водоводну мрежу. 

 

2. Основна школа ''Вук Караџић'', која је изграђена у насељу Ловћенац, ул. 

Ђуре Стругара бр. 30, на катастарској парцели број 768 и  769 КО 

Ловћенац.  

Објекат је изграђен у периоду  између 1969-2001 год без грађевинске дозволе. 

Спратност објекта је П+2. Према подацима из катастра непокретности, бруто 

површина под објектом је 3.500 м2. Могућа су одступања од ове површине и 

потребно их је сагледати приликом сачињавања понуде. 

 

3.   КОЛИЧИНА И ОПИС  

 

За потребе наручиоца (Инвеститора), ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ Адреса: Мали 

Иђош, ул.Главна бр.32., потребно је на горе наведеним катастарским парцелама број 

286/1 КО Фекетић, и број 768 и 769 КО Ловћенац, на основу расположивих података и 

подлога, израдити документацију за озакоњење објекта јавне намене – објекти основна 

школа „Никола Ђурковић“ и Спортска хала у Фекетићу и основна школа „Вук 

Караџић“  у Ловћенцу, и то:  

 

 1.Извештај о затеченом стању објекта за потребе озакоњења објекта.  

 

Садржина Извештаја зависи од класе, површине, намене и начина коришћења 

објекта и прописана је Законом о озакоњењу објеката (''Сл.гласник РС'' бр.96/2015).  

 Саставни део овог Извештаја је елаборат геодетских радова за објекат који је 

предмет озакоњења. Елаборат геодетских радова обезбеђује Извршилац. 

 Саставни део Извештаја је снимак изведеног стања. Извшилац ће детаљним 

прегледом постојеће документације и на основу увиђаја на терену, мерења и 

испитивања, израдити Извештај  у којем ће приказати комплетан приказ стања објекта, 

односно грађевинских, грађевинско-занатских радова и инсталација. 

 Извештај треба да садржи и попис потребних радова за завршетак објекта. 
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 2. Пројекат за извођење.  

 

Пројекат поред обавезног садржаја прописаног Законом о планирању и 

изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09,  81/09, 64/10,24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 

98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о садржини, начину и поступку израде и 

начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката 

(''Сл.гласник РС'' бр.23/15 ) , треба да садржи и пројекте следећих области: 

 0-главна свеска, 

 1-пројекат архитектуре, 

3-пројекат хидротехничких инсталација, (водовод, канализација, 

хидрантска мрежа) 

4-пројекат електроенергетских инсталација (инсталације слабе струје, 

термика, унутрашња расвета, спољашња расвета, пројекат стабилних 

инсталација за дојаву пожара)  

 5-пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација  

 6-пројекат машинских инсталација (грејање, климатизација) 

  

Сваки пројекат одређене области може се делити на више свезака које добијају 

одговрајауће познаке у зависности од садржаја пројекта (нпр. 3/1 водовод, 3/2 

канализација и др.) 

Пројекти свих области треба да садржи приказ постојећег и новопројектованог 

стања, односно приказ, опис и дтеаљни предмер и предрачун свих радова које је 

неопходно извести на објекту да би се довео у стање употребљивости у складу са 

вежећим прописима. 

 

3. Главни пројекат заштите од пожара.  
 

Пројекат треба да буде израђен у складу са Законом о заштити од пожара 

(''Службени гласник РС'' бр.111/2009 и 20/2015) и подзаконским актима овог Закона. 

 

4. Прибављање сагласности Сектора за ванредне ситуације МУП-а            

      Републике Србије 

 

На урађене пројекте, Извршилац о свом трошку, прибавља сагласност Сектора 

за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, у законски спроведеној процедури. 

 

 

 4.     РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ  

 

Рок за извршење услуге не може бити краћи од 30 дана ни дужи од 90 дана. 

У рок за извршење се не рачуна време потребно Наручиоцу за прибављање 

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

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин 

дефинисан у следећој табели, и то: 

 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

ИЗЈАВА (Образац V-5), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75.ст.1. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном документацијом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац V-6), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. став 2. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

2. 

Да он 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. 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази 

у време. подношења понуде (чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН). 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин 

дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ ИЗЈАВА (Образац V-7), којом 
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Да понуђач у периоду од шест месеци 

пре обављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, није 

био неликвидан. 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава додатне 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном документацијом.  

 

 

 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

Дa je  у предходне две године од дана 
објављивања Позива за подношење 
понуда на Порталу јавних  набавки, 
извршио услуге на изради техничке 
документације и/или Пројеката за 
озакоњење објеката јавне намене, у 
минималном износу од 2.000.000,00 
динара. 
 

3. ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ  

Рачун за куповину (или 

коришћење) лиценцираног 

софтверског алата  за израду 2Д 

графичких модела.  

 

Да располаже довољним техничким 

капацитетом, односно да има  опрему и 

техничке предуслове потребне за 

извршење посла, и то лиценцирани 

софтверски алат  за израду 2Д 

графичких модела. 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 Да располаже довољним кадровским 

капацитетом, односно да има  

запослене раднике (у радном односу 

или ангажоване уговором)  са 

квалификацијама потребним за 

извршење посла, и то најмање по 

једног: 

 -дипломираног инжењера 

архитектуре или грађевине који 

поседује лиценцу ИКС за одговорног 

пројектанта грађевинских конструкција 

објеката високоградње (лиценца бр.301 

или 302 или 310 или 311 или 317)  

 - дипломираног инжењера 

електротехнике који поседује лиценцу 

ИКС за одговорног пројектанта 

електроенергетских инсталација 

средњег и ниског напона (лиценца бр. 

350)  

 -дипломираног инжењера 

машинства који поседује лиценцу ИКС 

за одговорног пројектанта машинских 

инсталација (лиценце бр.330 )  

 - дипломираног инжењера 

машинства, архитектуре, грађевине или 

електротехнике који поседује лиценцу 

за израду главног пројеката заштите од 

пожара  

Фотокопија уговора о раду или 

радном ангажовању по другом 
основу са запосленим; 

2.фотокопија лиценце одговорног 

пројектанта  са важећом 

потврдом Инжењерске коморе 
Србије да је наведени носилац 

лиценце измирио обавезе 

плаћања чланарине Инжењерској 

комори Србије.    



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр,404-26/2018-01  8/ 39 

  

 

              - дипломираног инжењера 

машинства, архитектуре, грађевине или 

електротехнике који поседује лиценцу 

за израду пројеката стабилног система 

за гашење пожара 

                 - дипломираног инжењера 

машинства, архитектуре, грађевине или 

електротехнике који поседује лиценцу 

за израду пројеката стабилног система 

за дојаву пожара 

5 Због сложености и величине објеката 

који су предмет ове Јавне набавке, 

обавезују се понуђачи да обиђу 

локацију која је предмет јавне набавке 

Потврда да је представник  

понуђача извршио обилазак  

локације која је предмет јавне  

набавке, оверена и потписана  

од стране представника  

наручиоца ( потврду ће 

наручилац издати понуђачу који 

изврши обилазак локације која је 

предмет ове Јавне набавке)  

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 

77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац V-5, V-6 и V-7 . у 

поглављу V 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.  

      

 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 и из члана 75. став 2. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача 

достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац V-8,  у поглављу V 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 и из 

члана 75. став 2., а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА 

(Образац V-5, V-6 у поглављу V 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. 
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 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. Наручилац није дужан да од 

понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико код себе     

поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки тог понуђача. 

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. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – 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 2. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 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 законских 

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. 
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3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова  - 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.Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

додатних услова – Доказ: Потврда Народне банке Србије да понуђач у периоду од од 

шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 

није био неликвидан, с тим да понуђач није у обавези да доставља овај доказ јер су 

подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије  

 

2.Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

додатних услова – Доказ: Подврда Наручиоца о извршеној услузи или фотокопија 

рачуна и копија уговора из којег се може јасно и недвосмислено закључити о којој се 

врсти и вредности радова ради. 

 

3.Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

додатних услова – Доказ: рачун за куповину (или коришћење) лиценцираног 

софтверског алата  за израду 2Д графичких модела.  

 

4.Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу 

додатних услова – Доказ: 1.фотокопија уговора о раду или радном ангажовању по 

другом основу са запосленим; 2.фотокопија лиценце одговорног пројектанта  са 

важећом потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце 

измирио обавезе плаћања чланарине Инжењерској комори Србије.    

5.Потврду о обиласку локације.  Наручилац ће издати потврду понуђачу који изврши 

обилазак локације која је предмет ове Јавне набавке. Обилазак се може извршити 

сваког радног дана у времену од 09.00 до 13.00 уз претходну најаву. Лице за контакт је 

Младен Малавразић, број телефона 024/730-010 лок.120. Обилазак локације се може 

обавити најкасније три дана пре истека рока за предају документације. 

 

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). 

Понуђач не мора да достави доказ тражен Конкурсном документацијом, уколико је 

податак који се тражи као неки услов доступан на интернет страници надлаженог 

органа и уколико се понуђач позове на ту интернет страницу. 
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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. 

Понуђач може, након истека рока за подношење понуда, да допуни своју понуду, у 

ситуацији када није могао да прибави тражена документа због тога што она до 

тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој има 

седиште. Потребно је да понуђач у оваквим ситуацијама приложи одговарајући доказ 

да тражени документи, по прописима државе у којој има седиште, нису могли бити 

издати до тренутка подношења понуде. 
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IV – КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

(1) Сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају 

бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за 

сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу 

оцењивања понуда  

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 

 

(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 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће 

доделити уговор оном понуђачу који понуди дужи рок плаћања. Уколико две или 

више понуда имају исту најнижу понуђену цену и рок плаћања, наручилац ће 

доделити уговор оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде. 

      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 плаћања и исти рок важења понуде. 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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                   V - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ  

 

Образац бр. V-1 Образац понуде; 

Образац бр. V-2 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни; 

Образац бр. V-3 Образац трошкова припреме понуде; 

Образац бр. V-4 Образац изјаве о независној понуди; 

Образац бр. V-5 Образац изјаве у вези члана 75.  став 1. ЗЈН-а; 

Образац бр. V-6 Образац изјаве у вези члана 75.  став 2.  ЗЈН-а; 

Образац бр. V-7 Образац изјаве у вези члана 76. ЗЈН-а; 

Образац бр. V-8 Образац изјаве подизвођача у вези члана 75. ЗЈН-а; 

Образац бр. VI - Модел уговора; 
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(ОБРАЗАЦ V-1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге - 
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКAТА: ОСНОВНА 

ШКОЛА „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“ ФЕКЕТИЋ, ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ 

ЛОВЋЕНАЦ И СПОРТСКА ХАЛА У ФЕКЕТИЋУ   , ЈНМВ, број 404-26/2018-01. 

 

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  

 

Интернет странице на којој су подаци који 

су тражени у оквиру услова за учешће у 

поступку предметне набавке јавно 

доступни 

 (уколико се доказивање врши изјавом не 

треба попуњавати) 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
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1) 

 

 

 

 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Интернет странице на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова за 

учешће у поступку предметне набавке 

јавно доступни (уколико се 

доказивање врши изјавом не треба 

попуњавати) 

 

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:  

Интернет странице на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова за 

учешће у поступку предметне набавке 

јавно доступни (уколико се 

доказивање врши изјавом не треба 

попуњавати) 

 

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:  

Интернет странице на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова за 

учешће у поступку предметне набавке 

јавно доступни (уколико се 

доказивање врши изјавом не треба 

попуњавати) 

 

2) 

 

 

 

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Интернет странице на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова за 

учешће у поступку предметне набавке 

јавно доступни (уколико се 

доказивање врши изјавом не треба 

попуњавати) 

 

3) 

 

 

 

 

 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Интернет странице на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова за 

учешће у поступку предметне набавке 

јавно доступни (уколико се 

доказивање врши изјавом не треба 

попуњавати) 

 

 

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 –  ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКAТА: ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“ 

ФЕКЕТИЋ, ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ ЛОВЋЕНАЦ И СПОРТСКА 

ХАЛА У ФЕКЕТИЋУ    
 

  

            

         Предмет         Укупна цена без ПДВ-а 

1 ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА 

ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКAТА: ОСНОВНА ШКОЛА 

„НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“ ФЕКЕТИЋ, ОСНОВНА 

ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ ЛОВЋЕНАЦ И 

СПОРТСКА ХАЛА У ФЕКЕТИЋУ    

 

 

___________________ динара  

 

 

 

 

 Рок важења понуде _______ дана од дана јавног отварања 

понуда (не краће од 30 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок плаћања:     45 дана од дана пријема фактуре/рачуна  

Рок извршења услуге (не краћи од 30 ни 

дужи од 90 дана од дана када се стекну 

услови за почетак примене уговора) 

 

 

 

 

  

  Датум: _________________                                        Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

                                                                        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, образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача.   

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 

 

 

 

 

 

 

 

(ОБРАЗАЦ V-2) 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ за јавну набавку услуге – 

Израда пројектне документације за озакоњење објеката: основна школа "Никола 

Ђурковић" Фекетић, основна школа "Вук Караџић" Ловћенац и спортска хала у 

Фекетићу, ЈНМВ,бр.404-26/2018-01 

 

Ред.

бр. 

Назив услуге Јед. 

мере 

 Кол. Цена по 

јед. мере 

без ПДВ 

Укупно без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 (4х5) 

1. Oсновна школа "Никола Ђурковић" Фекетић  

Израда Извештаја о затеченом стању објекта, 

у три примерка у штампаном облику и једном 
примерку у електронском облику у .pdf 

формату, у свему у складу са 

спецификацијама из конкурсне 
документације. 

комплет 1   

2. Oсновна школа "Никола Ђурковић" Фекетић  

Израда Пројекта за извођење, у три примерка 

у штампаном облику и једном примерку у 
електронском облику у .pdf формату, у свему 

у складу са спецификацијама из конкурсне 

документације. 

комплет 1   

3.  Oсновна школа "Никола Ђурковић" Фекетић  
Израда главног пројекта заштите од пожара, у 

три примерка у штампаном облику и једном 

примерку у електронском облику у .pdf 
формату, у свему у складу са 

спецификацијама из конкурсне 

документације. 

комплет 1   

4. Oсновна школа "Никола Ђурковић" Фекетић  
Прибављање сагласности Сектора за ванредне 

ситуације МУП-а Републике Србије 

комплет 1   

5. Основна школа "Вук Караџић" Ловћенац 
Израда Извештаја о затеченом стању објекта, 

у три примерка у штампаном облику и једном 

примерку у електронском облику у .pdf 

формату, у свему у складу са 
спецификацијама из конкурсне 

документације. 

комплет 1   

6. Основна школа "Вук Караџић" Ловћенац 
Израда Пројекта за извођење, у три примерка 

у штампаном облику и једном примерку у 

електронском облику у .pdf формату, у свему 

у складу са спецификацијама из конкурсне 
документације. 

комплет 1   

7. Основна школа "Вук Караџић" Ловћенац 

Израда главног пројекта заштите од пожара, у 
три примерка у штампаном облику и једном 

примерку у електронском облику у .pdf 

формату, у свему у складу са 

спецификацијама из конкурсне 

комплет 1   
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документације. 

8. Основна школа "Вук Караџић" Ловћенац 

Прибављање сагласности Сектора за ванредне 

ситуације МУП-а Републике Србије 

комплет 1   

9. Спортска хала у Фекетићу 

 Израда Извештаја о затеченом стању објекта, 

у три примерка у штампаном облику и једном 
примерку у електронском облику у .pdf 

формату, у свему у складу са 

спецификацијама из конкурсне 

документације. 

комплет 1   

10. Спортска хала у Фекетићу  

Израда Пројекта за извођење, у три примерка 

у штампаном облику и једном примерку у 
електронском облику у .pdf формату, у свему 

у складу са спецификацијама из конкурсне 

документације. 

комплет 1   

11.  Спортска хала у Фекетићу  
Израда главног пројекта заштите од пожара, у 

три примерка у штампаном облику и једном 

примерку у електронском облику у .pdf 
формату, у свему у складу са 

спецификацијама из конкурсне 

документације. 

комплет 1   

12 Спортска хала у Фекетићу  
Прибављање сагласности Сектора за ванредне 

ситуације МУП-а Републике Србије 

комплет 1   

 УКПУНО БЕЗ ПДВ  

 ПДВ  

 УКУПНО СА ПДВ  

 

 

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 ставку;  

* у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку ставку и то тако што ће 

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

количинама (које су наведене у колони 4.);  

 

 Датум:                                                   М.П.                                Потпис понуђача 

 ___________                                                                             ___________________ 
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(ОБРАЗАЦ V-3) 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 За јавну набавку услуге- Израда пројектне документације за озакоњење објеката: 

основна школа "Никола Ђурковић" Фекетић, основна школа "Вук Караџић" 

Ловћенац и спортска хала у Фекетићу,  ЈНМВ,бр.404-26/2018-01 
 
 

  

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

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 

како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
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(ОБРАЗАЦ V-4) 

 

                               ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, (Назив 

понуђача) даје: 

 

 

 

 

                                                                         ИЗЈАВУ  

 

                                                        О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуге  - Израда пројектне документације за озакоњење 
објеката: основна школа "Никола Ђурковић" Фекетић, основна школа "Вук 
Караџић" Ловћенац и спортска хала у Фекетићу, ЈНМВ,бр.404-26/2018-01,  поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  
 

 

 

 

 

 

 

Датум: _________________                                         Потпис овлашћеног лица 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 печатоm. 
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(ОБРАЗАЦ V-5) 

 

 

  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ ЧЛАНА 75. СТАВ 1.ЗЈН-а 

     

 

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

следећу 

 

 

     

И З Ј А В У 

 

 

 

Да  понуђач  _____________________________________________у поступку јавне 

набавке мале вредности набавкa услуге - Израда пројектне документације за 

озакоњење објеката: основна школа "Никола Ђурковић" Фекетић, основна школа 

"Вук Караџић" Ловћенац и спортска хала у Фекетићу, ЈНМВ, бр.404-26/2018-01, 

испуњава све услове из чл. 75.став 1. ЗЈН, 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); 

 

 

Место:_____________                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

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. 
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(ОБРАЗАЦ V-6) 

 

  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.  ЗАКОНА 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу,  дајем следећу  

 

                                                                   ИЗЈАВУ 

 

Понуђач________________________________ у поступку јавне набавке мале 

вредности-набавкa услуге- Израда пројектне документације за озакоњење објеката: 

основна школа "Никола Ђурковић" Фекетић, основна школа "Вук Караџић" 

Ловћенац и спортска хала у Фекетићу, ЈНМВ, бр.404-26/2018-01, поштовао је 

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. 

 

 

          Датум                                                                                Понуђач 

________________                                М.П.                               __________________ 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ V-7) 

 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ ЧЛАНА 76. ЗЈН-а 

     

 

 

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

следећу 

 

 

     

И З Ј А В У 

 

 

 

Да  понуђач  _____________________________________________у поступку јавне 

набавке мале вредности набавка услуге  - Израда пројектне документације за 

озакоњење објеката: основна школа "Никола Ђурковић" Фекетић, основна школа 

"Вук Караџић" Ловћенац и спортска хала у Фекетићу, ЈНМВ, бр.404-26/2018-01 

испуњава све додатне услове који су дефинисани конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, у складу са чланом 76. ЗЈН-а и то: 

 
1) Финансијки капацитет: Да понуђач у периоду од шест месеци пре обављјивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан. 
 
2) Пословни капацитет:  Дa je  у предходној години (2017.година) од дана 
објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних  набавки, извршио 
услуге на изради техничке документације и / или Пројеката за озакоњење објеката 
јавне намене у минималном износу од 2.000.0000,00 динара.  
 
3) Технички капацитет: Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да 
има  опрему и техничке предуслове потребне за извршење посла, и то лиценцирани 
софтверски алат  за израду 2Д графичких модела. 
 
4) Кадровски капацитет: Да располаже довољним кадровским капацитетом, односно 

да има  запослене раднике (у радном односу или ангажоване уговором)  са 

квалификацијама потребним за извршење посла, и то најмање по једног: 

 - дипломираног инжењера архитектуре или грађевине који поседује лиценцу 

ИКС за одговорног пројектанта грађевинских конструкција објеката високоградње 

(лиценца бр.301 или 302 или 310 или 311 или 317)  

 - дипломираног инжењера електротехнике који поседује ИКС за одговорног 

пројектанта електроенергетских инсталација средњег и ниског напона (лиценца бр.350)  

 - дипломираног инжењера машинства који поседује лиценцу ИКС за одговорног 

пројектанта машинских инсталација (лиценце бр.330 )  

 - дипломираног инжењера машинства, архитектуре, грађевине или 

електротехнике који поседује лиценцу за израду главног пројеката заштите од пожара  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр,404-26/2018-01  25/ 39 

  

 

              - дипломираног инжењера машинства, архитектуре, грађевине или 

електротехнике који поседује лиценцу за израду пројеката стабилног система за 

гашење пожара; 

                 - дипломираног инжењера машинства, архитектуре, грађевине или 

електротехнике који поседује лиценцу за израду пројеката стабилног система за дојаву 

пожара; 

 

 

 

Место:_____________                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

Датум:_____________                         М.П.                      _________________________                                                                    

 

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача 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.  
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(ОБРАЗАЦ V-8) 

 

 

 

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  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности- набавка услуге - Израда 

пројектне документације за озакоњење објеката: основна школа "Никола 

Ђурковић" Фекетић, основна школа "Вук Караџић" Ловћенац и спортска хала у 

Фекетићу, ЈНМВ, бр.404-26/2018-01, 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.                     _____________________                                                        

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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 (ОБРАЗАЦ VI) 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

                                                 УГОВОР  О НАБАВЦИ УСЛУГЕ 

-  ИЗРАДА  ПРОЈЕКАТА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКТА – 

 

Закључен између: 

 1. Општина Мали Иђош,   Главна 32, матични број:08695059,ПИБ101434697, 

рачун бр.840-95640-37, код Управе за трезор,телефон: 024/730-010 коју заступа 

председник општине Мали Иђош, Марко Лазић, (у даљем тексту: Корисник услуге ). 

 

2. ........................................................................................................... са седиштем у 

............................................, улица .........................................., ПИБ:........................ 

Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив 

банке:......................................,......................................................................... кога 

заступа................................................................................................................. (у даљем 

тексту: Извршилац),  

(Извршилац наступа са подизвођачем _________________________________, улица 

__________________________ из ______________________, ПИБ:_____________, 

матични број :_______________, кога заступа 

________________________________________који ће делимично извршити предметну 

набавку, у делу: _________________________________________________.), што износи 

___________динара без порезa нa додaту вредност, тј. _________% од укупне 

вредности овог уговорa. 

Извођач у потпуности одговaрa Нaручиоцу зa извршење уговорних обaвезa. 

 

 

У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА) 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________ од 

_____________ 2018. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према 

Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора  

1. ________________________________________________________________________ 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, 

ПИБ) 

 

као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати 

уговор, кога заступа _________________________________(у даљем тексту: Извођач 

радова)                              (Име, презиме и функција) 

 

2. ______________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, 

ПИБ) 

као члан групе, кога заступа ______________________________ (члан групе понуђача) 
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Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

 

Основ уговора: Јавна набавка мале вредности,  број: ……. 

Број и датум одлуке о додели уговора:_________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од______________________ 

          

Уговорне стране констатују: 

-да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту Закон), на основу 
позива за подношење понуда, спровео поступак јавне набавке мале вредности, за 
набавку  услуге –  Израда пројектне документације за озакоњење објеката: основна 
школа "Никола Ђурковић" Фекетић, основна школа "Вук Караџић" Ловћенац и 
спортска хала у Фекетићу, ЈНМВ бр.404-26/2018-01. 

-да је Извршилац дана __________2018. године, доставио понуду број _________, која 

у потпуности испуњава захтеве из конкурсне документације и саставни је део овог 

уговора; 

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Понуђача и 

Одлуке о додели уговора број ___________ од _______2018.године, изабрао понуђача 

за Извршиоца. 

 ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

                                                    Члан 1.           

 Предмет уговора је израда сета пројеката потребних  за озакоњење објекта Основна 

школа "Никола Ђурковић" Фекетић, основна школа "Вук Караџић" Ловћенац и 

спортска хала у Фекетићу, у свему у складу са техничким спецификацијама из 

конкурсне докумнетације и прихваћеном понудом Извршиоца. и то: 

1. Извештај затеченог стања; 

2. Пројекат за извођење; 

3. Главни пројекат заштите од пожара; 

4.  Прибављање сагласности Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије: 

 

УГОВОРНА ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 2. 

Уговорна цена услуга из  предмета Уговора износи:     

_________________________________  динара без ПДВ-а, односно  

__________________________________ динара. са ПДВом. 

Средства за плаћање уговорног износа обезбеђена су на конту 451 позицији бр 148 у 

Одлуци о буџету Општине Мали Иђош за 2018.год. 

 

Члан 3. 

Уговорна цена  услуга из чл.2. овог Уговора добијена на основу јединичних цена и 

количина из усвојене понуде Извршиоца на основу којих је добијена укупна цена  

услуге. 
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Уговорна цена услуга из члана 2. овог Уговора је фиксна и неће се мењати услед 

повећања цена елемената на основу којих је дата понуда. 

Неће се вршити никаква прилагођавања уговорне цене у односу на флуктуације на 

тржишту, као ни због флуктуације каматних стопа или девалвације или из било ког 

другог разлога који утиче на услуге.  

Уговорне стране су  сагласане да вредност услуга из члана 2. овог Уговора наплати под 

условима утврђеним чланом 4. овог Уговора 

 

Члан 4. 

Плаћање уговорне цене из чл.2. овог Уговора за услуге из чл.1.овог Уговора вршиће се 

на следећи начин: 

- Извршилац ће по завршетку израде пројеката из члана 1.Уговора и након издавања 

сагласности на техничку документацију у погледу спроведености мере заштите од 

пожара у техничкој документацији, испоставити рачун за извршене услуге; 

- Извршилац ће Наручиоцу уз фактуру доставити и доказ о извршењу уговорене 

обавезе за коју тражи плаћање;  

- Плаћање по испостављеном рачуну  ће бити у року до 45 дана. 

- Наручилац ће сва плаћања према Извршиоцу по основу овог Уговора извршити 

уплатом на текући рачун Извођача број _______________________код 

_____________________ банке. 

Авансно плаћање није предвиђено. 

 

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ: 

 

Члан 5. 

Рок за извршење услуге ____________ (не може бити краћи од 30 ни дужи од 90) дана 

од дана достављања података и подлога неопходних за извршење услуге Извршиоцу. 

Рок није одређен датумом.  

У рок за завршетак услуге не рачуна се време које је Наручиоцу потребно за добијање 

сагласности на технику докумнетацију у погледу спроведености мера заштите од 

пожара. 

 

Члан 6. 

Извршилац има право на продужење рока из члана 5. овог Уговора у случају настанка 

околности које нису узроковане од стране Извршиоца. 

Извршилац је дужан да захтев за продужење рока поднесе наручиоцу у писаној форми 

чим сазна за разлог због кога захтева продужење рока. Евентуално продужење рока 

извршења  услуга ће се дефинисати анексом уговора. 

Наручиоц има пуно право да према свом нахођењу и у било које време продужи рок 

извршења посла. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 

Уколико Извршилац у уговореном року, не заврши уговорене услуге својом кривицом, 

дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки календарски  дан закашњења у 

висини од 0,2 % (два промила) од укупно уговорене цене, с тим да уговорна казна не 

може прећи износ од 10% (пет процената) укупно уговорене цене. 

Наручилац ће пратити динамику извршења посла и уколико неоправдано кашњење 

Извршиоца у односу на уговорени рок из чл.5. Уговора пређе .......................... (...........) 

радних дана (уписати четвртину уговореног рока), Наручилац стиче право 

једностраног раскида Уговора и увођења другог Извршиоца у посао. 
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Делимично извршење посла у предвиђеном року не искључује обавезу плаћања 

уговорне казне. 

 

Члан 8. 

Ако је Наручилац због закашњења Извршиоца у извршењу услуге  претрпео штету која 

је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорене казне захтевати накнаду 

штете, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа 

претрпљене штете а којем случају је Извршилац дужан тражену штету надокнадити 

Наручиоцу.  

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

 

Члан 9. 

Извршилац се обавезује да : 

- услуге из предмета уговора изврши у складу са прописима који регулишу област 

озакоњења а нарочито Закона о озакоњењу објеката (''Сл.гласник РС'' бр.96/2015), 

Закона о планирању и изградњи,  (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Правилником о садржини, начину и 

поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 

намени објеката (''Сл.гласник РС'' бр.23/15 ), Законом о заштити од пожара 

(''Сл.гласник РС'' бр.111/09 и 20/2015) и подзаконским актима горе наведених закона;  

-да Извештај о затеченом стању објекта, Пројекат за извођење, Главни пројекат 

заштите од пожара  изради и преда Наручиоцу у три примерка у штампаном облику и 

једном примерку у дигиталном облику (у .pdf, .dwg формату.)  

-да сарађује са Одељењем за грађевинско замљиште Општинске управе Општине Мали  

Иђош   и да на захтев истог изврши исправке документације. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 10. 

 Наручилац се обавезује да : 

- обезбеди и достави Извршиоцу расположиве подлоге и податке од значаја за израду 

пројаката: пројекат на основу којег је издато првобитно решење о одобрењу за 

извођење радова и решење; 

- омогући Извршиоцу несметан приступ локацији ради увиђаја о постојећем стању; 

- да преко надлежног Одељења сарађује са Извршиоцем и прати израду пројеката; 

- плати Извршиоцу услугу извршену у складу са овим Уговором. 

 

 ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Комуникација између Наручиоца посла и Извршиоца, обављаће се искључиво писаним 

путем (укључујући и електронску комуникацију). 

 

Члан 12. 

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

супротном наручилац ће једнострано раскинути уговор осим ако би раскидом уговора 

наручилац претрпео знатну штету која би довела у питање обављање делатности – 

радова. 
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Изузетно понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није наведено у Уговору 

(новоангажовани подизвођач) у следећим случајевима и под следећим условима: 

А) ако је на страни подизвођача након подношења понуде и доделе уговора настала 

неспособност плаћања; 

Б) ако новоангажовани подизвођач испуњава све услове за подизвођача; 

Б) ако је наручилац на писани захтев понуђача у писаној форми одобрио – дао 

сагласност за ангажовање новоангажованог подизвођача. 

На писани захтев подизвођача наручилац може пренети доспела потраживања директно 

подизвођачу за онај део радова који су извршени преко подизвођача. 

 

Члан 13. 

Уколико у току реализације уговора настану евентуални спорови, уговорне стране су 

сагласне да их решавају споразумно, а спорове које не буде могле решити споразумно, 

решаваће Привредни суд у Суботици. 

 

Члан 14. 

 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака, по 2 (два) за сваку од 

уговорних страна. 

                        

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

 

           ЗА ИЗВРШИОЦА                                                                  ЗА НАРУЧИОЦА                                                             

                                                                                                       

        ______________________                                                      ____________________ 

             

 

 

 

 Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.Модел уговора представља 

садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачемУколико понуђач 

подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћемподизвођача, у моделу уговора 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.У 

случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

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

оверити печатом модел уговора. 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр,404-26/2018-01  32/ 39 

  

 

 

VII 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 Мали Иђош, ул.Главна бр.32., 24321 Мали Иђош, са назнаком: ,,Понуда за 

јавну набавку услуга –  Израда пројектне документације за озакоњење објеката: 

основна школа "Никола Ђурковић" Фекетић, основна школа "Вук Караџић" Ловћенац и 

спортска хала у Фекетићу, ЈНМВ,бр. 404-26/2018-01”.                  - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

22.08.2018. године до 10.00 часова. 

 

 Отварање понуда обавиће се дана 22.08.2018. године са почетком у 10.30 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. 

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању 

понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. 

Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови 

Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који 

преузимају копију записника одмах по завршеном поступку отварања. 

Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда 

достави Записник у року од три дана од дана отварања. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву 

понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.                                 

Наручилац ће донети образложену одлуку о додели уговора у вези са овом јавном 

набавком најкасније 10 дана од дана јавног отварања понуда. 

Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на Порталу 

јавних набавки и на  интернет страници. 
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Понуда мора да садржи: 

Образац бр. V-1 Образац понуде; 

Образац бр. V-2 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни; 

Образац бр. V-3 Образац трошкова припреме понуде; 

Образац бр. V-4 Образац изјаве о независној понуди; 

Образац бр. V-5 Образац изјаве у вези члана 75.  став 1. ЗЈН-а; 

Образац бр. V-6 Образац изјаве у вези члана 75.  став 2. ЗЈН-а; 

Образац бр. V-7 Образац изјаве у вези члана 76. ЗЈН-а ; 

Образац бр. V-8 Образац изјаве подизвођача у вези члана75. ЗЈН-а; 

Образац бр. VI - Модел уговора; 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача 

 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 

печатом оверава.  

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасце дате у конкурсној 

документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача а код 

обрасца о испуњености услова из члана 76. ЗЈН,  група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверити образац. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Образац V-8, мора бити потписан од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

 

Исправка грешке у поднетој понуди 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке дужан је да потпише и овери печатом. 

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака из 

Понуде уочених приликом стручне оцене понуда, узимајући као релевантну јединичну 

цену. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

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: улица  Главна број 32, 

24321 Мали Иђош,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге – Израда пројектне документације за 
озакоњење објеката: основна школа "Никола Ђурковић" Фекетић, основна школа 
"Вук Караџић" Ловћенац и спортска хала у Фекетићу, ЈНМВ бр.404-26/2018-01- 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге – Израда пројектне документације за 
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озакоњење објеката: основна школа "Никола Ђурковић" Фекетић, основна школа 
"Вук Караџић" Ловћенац и спортска хала у Фекетићу, ЈНМВ бр.404-26/2018-01- 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуге – Израда пројектне документације за 
озакоњење објеката: основна школа "Никола Ђурковић" Фекетић, основна школа 
"Вук Караџић" Ловћенац и спортска хала у Фекетићу, ЈНМВ бр.404-26/2018-01- 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге Израда пројектне 
документације за озакоњење објеката: основна школа "Никола Ђурковић" 
Фекетић, основна школа "Вук Караџић" Ловћенац и спортска хала у Фекетићу, 
ЈНМВ бр.404-26/2018-01- НЕ ОТВАРАТИ”  

 

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

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

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, 

нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде 

(поглавље V-1), 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 V-1) 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 III конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

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.  

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

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 

ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац 

је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 

ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност Наручиоца.  

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
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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 2) 

Закона и то податке о:  

 

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

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

у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

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. 
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна, 
рачунајући од дана уредно примљене фактуре за извршену услугу (потврђене од 
стране наручиоца и понуђача).  
Авансно плаћање није предвиђено. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
   
9.2. Захтеви у погледу рока извршења уговора. 
 
Рок за извршење услуге не може бити краћи од 30 ни дужи од 90 дана од дана 

достављања података и подлога неопходних за извршење услуге Извршиоцу. 
 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде.  
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. 

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, 

сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се 

сматрати неисправном. 

 

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и са ПДВ-ом, с 

тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Понуђене цене морају бити коначне и не могу се мењати након закључења или у току 

извршења уговора.Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 

поступити у складу са чланом 92. ЗЈН. 
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11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

12. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА  И 

ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ; 

 Предметна набавка не садржи техничку документацију и планове. 

 

13. 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  javnanabavka@maliidjos.rs  или факсом на број 024/730-

003 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 

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, Израда пројектне 

документације за озакоњење објеката: основна школа "Никола Ђурковић" 

Фекетић, основна школа "Вук Караџић" Ловћенац и спортска хала у Фекетићу, 

ЈНМВ бр.404-26/2018-01 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. 

 

14. 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.  
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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.  

 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

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

се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ може бити: 

а) правоснажна судска одлука или одлука другог надлежног органа; 

б) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза из поступка јавне 

набавке или уговора о јавној набавци. 

в) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

г) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

д) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

е) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора, ако је дата у 

складу са законом који регулише облигационе односе; 

ђ) доказ о томе да је понуђач ангажовао лица која нису наведена у понуди као 

подизвођачи, односно учесници у заједничкој понуди. 

Наручилац може одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци, као 

неприхватљиву, ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач 

добио негативну референцу. 

 

17. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове 

3) понуђач није доставио тражено средство обозбеђења 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 

5) понуда садржи друге битне недостатке ѕбог којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудам 

 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

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

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог ЗЈН.  

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 

e-mail  javnanabavka@maliidjos.rs , факсом на број: 024/730-003 или препорученом 

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

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за 

заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

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 претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 

пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати  

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева којим се оспорава 

врста поступка, односно садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

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

7) потпис подносиоца.  

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

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, 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;  
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Општина Мали Иђош, улица Главна број 32., јавна набавка 

ЈНМВ бр.404-26/2018-01 

(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 ЗЈН и другим прописом. 

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

 

19. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени 

понуда уколико нису испуњени услови за доделу уговорау складу са чланом 109. Закона 

о јавним набавкама. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба 

Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 

године, односно у наредних шест месеци.  

Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писано образложити и 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана 

од дана доношења исте. 

Наручилац је дужан да у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави 

поступка јавне набавке,  објави обавештење о обустави поступка јавне набавке, на 

Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о 

трошковима припремања понуде из члана 88.став 3. Закона о јавним набавкама. 

 

20. 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 захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закон. 

Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом уговору о јавној набавци у 

року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора. 


