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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15,  и број 
41/2019) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 25/2019, број одлуке 
404-73/2019-III од 18.06.2019. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 
број 25/2019, припремљена је: 
 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  за поступак  
јавне набавке – Изградња  платоа са аутобуским стајалиштем код Дома 

културе у Кладову, јн бр 25/2019 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

број  Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III 
Техничка спецификација радова и образац структуре понуђене 
цене 

4 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 6 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 

VI Образац понуде 23 

VII Модел уговора 27 

VII Образац трошкова припреме понуде 32 

IX Образац изјаве о независној понуди 33 

X Менично овлашћење – писмо 34 

X  Образац изјаве о техничкој опремљености 35 

X I 
Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и 
извршеном увиду у пројектну документацију 

36 
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I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општинска управа Кладово 
Адреса: ул. Краља Александра бр.35, 19320 Кладово  
Интернет страница: www.kladovo.org.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
На ову набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15); 

 Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о 
јавним набавкама („Сл. лист СРЈ“, бр.33 од 11.јула 1997, 31/01, 
„Сл.гласник РС“, бр.30 од 7.маја 2010.); 

 Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној 
набавци („Сл.лист СФРЈ“, бр.29/78, 39/85, 57/89 и „Сл.лист СРЈ“, бр.31/93); 

 Правилници које је објавилa Управа за јавне набавке везано за поступак 
јавне набавке ( „Сл.гласник РС“, бр.83/15, бр.86/15, 41/2019) ; 

 У складу са Правилником  о допуни Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова  (Број 110-00-13/2019-01, од 
04.06.2019.године, „Службени гласник РС“ број 41/2019) обавештавамо 
заинтересована лица и понуђаче да од 19.06.2019.године  приликом 
сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈН 25/2019 је набавка грађевинских   радова – 
асфалтирање платоа са аутобуским стајалиштем код Дома културе. 
 

4. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Драгиша Матасаревић, извршилац за јавне набавке, 
e - mail адреса: jnkladovo@gmail.com 
 

 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈН 25/2019 је набавка грађевинских  радова – 
асфалтирање платоа са аутобуским стајалиштем код Дома културе у Кладову. 
Ознака из општег речника набавке (ОРН):   45233222 - Радови на поплочавању и 
асфалтирању површина 
 2. Партије - Предметна набавка није обликована по партијама, понуђачи могу 

поднети понуду само за целокупну набавку. 

http://www.kladovo.org.rs/
mailto:jnkladovo@gmail.com
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III  ТЕХНИЧКА        СПЕЦИФИКАЦИЈА  И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ 
ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Назив набавке :  Изградња  платоа са аутобуским стајалиштем код Дома 
културе у Кладову, јн бр.25/2019 

Опис потребних  радова : 
На платоу код Дома културе у Кладову потребно је асфалтирати плато са 

аутобуским стајалиштем према предмеру радова и техничкој спецификацији : 

 
 Техничка спецификација – предмер радова 

 
Р.бр. ВРСТА РАДОВА J.м Кол 

1. 

Машински ископ у материјалу 3. и 4. категорије са утоваром и одвозом на 

депонију која буде дефинисана од стране наручиоца. СТД= 3км., на 

местима где није задовољена носивост трупа пута. 

m³ 189 

2. 

Набавка и уграђивање  дробљеног каменог агрегата     0-31mm према  

техничком опису. Цена обухвата машинско разастирање планирање и 

ваљање материјала уз потребно квашење. Обрачун по м³ 

m³ 150 

3. Набавка, транспорт и уградња асфалтног слоја  од БНХС 16 d=6cm.  m² 755 

4. 

Набавка транспорт и уградња сивих бетонских ивичњака12/18 од бетона 

МБ 40 на слоју бетона МБ20 дебљине d=10 cm са украјањем и фуговањем 

ивица. Обрачун по м 

m 85 

 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Редбро ВРСТА РАДОВА J.м Кол 

Јед.цена 

без  

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-

а 

Укупна 

цена 

безПДВ-

а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-а 

   1 2 3 4 5 (2*3) 6(2*4) 

1. 

Машински ископ у 

материјалу 3. и 4. категорије 

са утоваром и одвозом на 

депонију која буде 

дефинисана од стране 

наручиоца. СТД= 3км., на 

местима где није задовољена 

носивост трупа пута. 

m³ 189      

2. 

Набавка и уграђивање  

дробљеног каменог агрегата             

0-31mm према  техничком 

опису. Цена обухвата 

машинско разастирање 

планирање и ваљање 

материјала уз потребно 

квашење. Обрачун по м³ 

m³ 150      
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3. 

Набавка, транспорт и 

уградња асфалтног слоја  од 

БНХС 16 d=6cm.  

m² 755      

4. 

Набавка транспорт и 

уградња сивих бетонских 

ивичњака12/18 од бетона МБ 

40 на слоју бетона МБ20 

дебљине d=10 cm са 

украјањем и фуговањем 

ивица. Обрачун по м 

m 85      

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-
ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 
 

Датум: М.П.(није обавезан) Потпис понуђача 

   

 
 

Напомена: Понуђач својим потписом потврђује да је упознат са условима из 
техничке спецификације. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      УКУПНО     
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  IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА  И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  
ЗАКОНА 
Обавезни услови 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

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). 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона  

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона 

 

Додатни услови за учешће у поступку из члана 76. Закона 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 
2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким 
и кадровским капацитетом. 

 
A. Финансијски капацитет 

 
1. да минимални остварени пословни приход у последње три године 
(2016, 2017, 2018) мора да буде већи од 5 000 000,00 динара ; 

2. да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је 
на Порталујавних набавки објављен Позив за подношење понуда није 
био неликвидан. 
 

B. Пословни капацитет: 
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Услов: 
 
-да располаже важећим сертификатом система који је усаглашен са 
захтевима стандарда : - ISO  9001, ISO14001 и  OHSAS18001 
 

C. Технички капацитет 
Услов: 
Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) 
опремом за извођење предметних радова. Минимално захтевана опрема 
којом понуђач мора да располаже: 
Врста                                                                             Количина 
 

Финишер                                                                         1 комад 
           
Асфалтерски ваљак гладак мин.тежине 7т                 1 комад 
 
Асфалтерски ваљак од 1т.до 3 т                                  1 комад 
   
          Ваљак тампонски мин. Тежине 7т                                1 комад 
 

         Багер мин. Тежине 15 т                                                 2.комада 
 

         Грејдер                                                                            1.комад 
 

         Камион минималне носивости 10 т                               3.комада 

 
 
 
  

 
D. Кадровски капацитет 

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и 
квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној 
набавци и то: 
- најмање  20 извршилаца, 
- најмање 1 дипломирана инжењера који поседују важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то Извођачка лиценца 412 или 415 
или одговарајућа, који ће решењем бити именован за одговорног 
извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то  пројектантска лиценца 312 или 315 
или одговарајућа ,који ће решењем бити именован за одговорног 
извођача радова у предметној јавној набавци 

- да понуђач (извођач радова) у предметној јавној набавци поседује: 
 Лиценцу И 131 Г2 

- да понуђач (извођач радова) има запослено или ангажовано лице 
које поседије личну лиценцу и то : Геодетска лиценца I реда  или II  
реда 

E. Обилазак локације 
Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно 
прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему 
прихватљиве понуде. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 

 
Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под 
2пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.. Закона, дефинисане 
овом конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

понуђач доказује достављањем следећих доказа : 
 

A. Финансијски капацитет 
Услов: 

1. да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) 
мора да буде већи од 5 000 000,00 динара; 

2. да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на 
Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био 
неликвидан. 

Доказ : Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за 

привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети 
биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље 
за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2016, 2017 и 2018). 
Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи 
податке за 2018 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха за 2017. 
годину. 
Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у 
последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних 
набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави 
Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који 
претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за 
подношење понуда, није био неликвидан. 
Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне 
књиге по систему простог књиговодства, достављају: 

-           - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза 
на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране 
надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање 
делатности за претходне 3 године. 

-            - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-
текућем рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. 
Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат 
пословања (паушалци), достављају: 
          - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-
текућем рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године. 
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B. Пословни капацитет: 

Услов: 
Да располаже важећим сертификатом система који је усаглашен са 
захтевима стандарда : - ISO  9001, ISO14001 и  OHSAS18001 

 
Доказ : Фотокопија важећег сертификата да је систем који примењује понуђач 
усаглашен са захтевима стандарда: ISO  9001, ISO14001 и  OHSAS18001који се 
односи на целу организацију за: извођење свих врста предметних радова. 

 
C. Технички капацитет 

Услов: 
ППонуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за 
извођење предметних радова. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора 
да располаже: 

 
Врста                                                                             Количина 
 

Финишер                                                                         1 комад 
           
Асфалтерски ваљак гладак мин.тежине 7т                 1 комад 
 
Асфалтерски ваљак од 1т.до 3 т                                  1 комад 

          Ваљак тампонски мин. Тежине 7т                                1 комад 
 

         Багер мин. Тежине 15 т                                                 2 комада 
 

         Грејдер                                                                            1 комад 
 

         Камион минималне носивости 10 т                               3 комада 

 
 
 
  

 
Доказ: 
а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се 
спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних 
средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна 
листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се 
јавна набавка спроводи,  и потписана од стране овлашћеног лица . 
б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и 
отпремница; 
в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом 
закуподавца;  
г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 
ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска 
обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, 
лизинг) – копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе 
осигурања важеће на дан отварања; 
Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу 
оригинала или фотокопије уговора на увид. 
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Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, 
који је дат у Поглављу X. Конкурсне документације. Образац мора бити потписан 

од стране одговорног лица и достављен уз понуду. 
 

D. Кадровски капацитет 
Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама 

извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то: 
-  најмање  20 извршилаца, 
- најмање 1 дипломирана инжењера који поседују важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то Извођачка лиценца 412 или 415 или 
одговарајућа, који ће решењем бити именован за одговорног извођача 
радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске коморе Србије, и то  пројектантска лиценца 312 или 315 
или одговарајућа , који ће решењем бити именован за одговорног 
извођача радова у предметној јавној набавци 

- да понуђач (извођач радова) у предметној јавној набавци поседује:            
Лиценцу И 131 Г2 

- да понуђач (извођач радова) има запослено или ангажовано лице које 
поседије личну лиценцу и то : Геодетска лиценца I реда  или II  реда 

 
Доказ: 
а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне 
пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да 
располаже са потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави 
извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец 
који претходи месецу објаве позива за 
подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 
б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача 
запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, 
в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени 
код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању 

привремених и повремених послова 
или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у складу са 
законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално 
осигурање) 
г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз 
сваку лиценцу) да су носиоци  лиценци  чланови  Инжењерске коморе Србије, 
као и  да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о 
важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити 
потписом имаоца лиценце  

Дд) да Понуђач (Извођач радова) у предметној јавној набавци поседује : Лиценцу И 

131 Г2  доказује се : Решењем Министарства грађевинарства саобраћаја и 
инфраструктуре да фирма испуњава услове за добијање лиценце за извођење 
радова на државним путевима. 
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E. Обилазак локације 
Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно 

прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему 
прихватљиве понуде. 

Доказ: 
Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење 
радова    ( Поглавље XI. Конкурсне документације). 

 

Напомена: Све наведене доказе  треба самостално да испуни понуђач у 

случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај 
доказ треба да испуни група понуђача кумулативно.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V 
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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, осим уколико подноси електронску понуду када се 
доказ доставља у изворном електронском облику. 
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 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. 
Лице уписано у регистар понуђача, који води организација надлежна за 
регистрацију привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) није дужно 
да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, односно 
да доставља доказе из члана 75. Став 1. Тачка 1) до тачке 3).  уз обавезу да у 
понуди јасно наведу да се налазе у Регистру понуђача, уколико на тај начин желе 
да докажу испуњеност тих услова 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 
 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке – Изградња  платоа са аутобуским 
стајалиштем код Дома културе у Кладову, јн бр 25/2019, испуњава све услове из 
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

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); 

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; 

 
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  

 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  ЈН 25/2019 13/36 

  

 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 

 
Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке – Изградња  платоа са аутобуским 
стајалиштем код Дома културе у Кладову, јн бр 25/2019, испуњава све услове из 
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

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); 

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; 

 
 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                  М.П.(није обавезан)     ____________________                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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V  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.  
Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати поједини листови, односно прилози. 
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: Општинска управа Кладово, ул.Краља Александра 
бр.35, 19320 Кладово, са назнаком: Изградња  платоа са аутобуским 
стајалиштем код Дома културе у Кладову, јн бр 25/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
27.06.2019. године до 11.00 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 
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. 
Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, 
вратиће понуђачу неблаговремено поднету понуду, неотворену, са назнаком да 
је поднета неблаговремено. 

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење 
понуда, дана 27.06.2019.године у 11.15 часова на адреси: Општинска управа 
Кладово, ул.Краља Александра бр.35, 19320 Кладово, канцеларија бр.14, (сала 
на спрату). 
Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају 
Комисији наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног 
отварања понуда. 
    
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 
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по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 
поднета неблаговремено.     
Понуда мора да садржи: 
 

 техничке спецификације услуга (потписано  ); 

 образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 
(попуњен, потписан ); 

 изјаву о  испуњавању обавезних  услова из чл. 75 . Закона; 

 доказе о испуњавању додатних услова из члана 76. Закона; 

 образац понуде (попуњен, потписан); 

 модел уговора (попуњен, и потписан од стране одговорног лица); 

 изјаву о независној понуди (потписану); 

 средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – меницу. 
 

1. ПАРТИЈЕ 
Предметна набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 5.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина 
Кладово, улица краља Александра 35, 19320 Кладово  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку - „Изградња  платоа са аутобуским стајалиштем 
код Дома културе у Кладову, јн бр 25/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Допуна понуде за јавну набавку - „Изградња  платоа са аутобуским стајалиштем 
код Дома културе у Кладову, јн бр 25/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”   или 
 „Опозив понуде за јавну набавку - „Изградња  платоа са аутобуским стајалиштем 
код Дома културе у Кладову, јн бр 25/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”     или 
„Измена и допуна понуде за јавну - „Изградња  платоа са аутобуским 
стајалиштем код Дома културе у Кладову, јн бр 25/2019 - 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. 
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У обрасцу понуде 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  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 конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање се врши на основу документа који испоставља понуђач, на основу 
привремених и окончане ситуације, a након пријема и овере овлашћеног лица 
одређеног  од стране наручиоца да су радови извршени. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, понуде са авансним плаћањем ће 
бити одбијене. 
Рок плаћања је 45  дана након пријема исправног  рачуна – фактуре. 
 
9.2. Захтев у погледу рока и места извршења радова 
Место извршења радова  је улица плато испред Дома културе у Кладову.  
Рок извршења радова је 90 календарских  дана од дана увођења у посао од 
стране овлашћеног лица наручиоца. Ако  понуђач наведе у обрасцу понуде 
краћи рок, наручилац има право да прихвати краћи рок. Понуде са дужим 
роком  извршења биће одбачене као неприхватљиве. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
Понуде са понуђеним краћим роком биће одбачене као неприхватљиве. 
 
9.4 Захтев у погледу гарантног рока за извршене радове 
Минимални гарантни рок је 24 месеца. Понуђач је дужан да овлашћеном лицу 
наручиоца преда све гарантне листове, сва упутства  и сву техничку 
документацију  везано за предмет набавке. 
Понуде са понуђеним краћим роком биће одбачене као неприхватљиве. 

 
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. 
У цену понуде понуђач урачунава све припадајуће трошкове ради извршења 
набавке. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 
поступити у складу са чланом 92. Закона. 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
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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. 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ Предметна набавка не садржи поверљиве информације које 
наручилац ставља на располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Општина 
Кладово, улица Краља Александра 35, 19320 Кладово као и путем  електрoнске 
поште на адресу jnkladovo@gmail.com  тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 
пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне 
документације објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 
у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. - 
„Изградња  платоа са аутобуским стајалиштем код Дома културе у Кладову, 
јн бр 25/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” . 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. 
 
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.  

mailto:jnkladovo@gmail.com
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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.  
 
15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
  1.  Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: 

 
               Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко сопствену меницу 

као гаранцију за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије, о чему се прилаже доказ. Бланко 
сопствена меница треба да буде потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање оригиналним потписом (не факсимилом). Уз меницу мора бити 
достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (из 
Конкурсне документације), на име озбиљности понуде и са назначеним износом 
од 3% од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а и потврда о 
регистрацији менице  Уз меницу мора бити достављена и копија овереног ОП 
обрасца и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене 
лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа.   
            Рок важења средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
мора бити исти као и рок важења понуде а то је најмање 30  дана од дана 
јавног отварања понуда, ако је толико упусан рок важења понуде 

           Наручилац задржава право да уновчи достављено средство финансијског 
обезбеђења за озбиљност понуде, у случају да понуђач након јавног отварања 
понуда одустане од своје понуде, не испуни све своје обавезе у поступку набавке, 
одбије да закључи Уговор о предметној јавној набавци под условима датим у 
понуди, не поднесе сопствену меницу за добро извршење посла у складу са 
захтевима из конкурсне документације. 
            Понуђачима који не буду били изабрани, средство финансијског 
обезбеђења биће враћено одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, 
на захтев понуђача. 
 
 2.   Средство финансијког обезбеђења за добро извршење посла. 

           
       Понуђач је дужан да при потписивању уговора, а најкасније 7 (седам) 
дана након потписивања  достави средство обезбеђења за добро 
извршење посла и то:  бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана 

у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо за добро 
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком 
важења најмање 15 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. Ако 
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
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важност менице  за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 
уновчити меницу  за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 
16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 
укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ НАЈНИЖОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 Уколико након извршеног бодовања, две или више понуда имају исту понуђену 
цену, као најповољнија понуда биће  изабрана она понуда која има  краћи рок 
извршења  . 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и  рок извршења, биће 
изабрана она понуда која има дужи рок плаћања. 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
ЧЛАН 75. СТАВ 2.  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (Образац изјаве из 
поглавља V одељак 3.) 
 
 19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 
лице, који 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 закона.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно, електронском поштом на e-mail: jnkladovo@gmail.com, факсом на 
број 019/801-563 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки.  
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 
од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се: 
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; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 
    (10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), 
за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за oбавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава). 
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 понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 
у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 
из члана 149. Закона.  
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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.  
 
 21. ОКОЛНОСТИ ЗА ИЗМЕНУ БИТНИХ ЕЛЕМЕНАТА  УГОВОРА 
Извођач радова има право на сразмерно продужење рока за извршење у случају 
више силе, елементарних непогода,као и извођења додатних радова 
(непредвиђених и накнадних радова 
Извођач је дужан да изведе и евентуалне додатне радове чије извођење захтева 

наручиоц,  а након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног 

позива. 

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. 

Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача 

за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве,. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог  уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да 
буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 

 
 
22. У складу са Правилником  о допуни Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова  (Број 110-00-13/2019-01, од 
04.06.2019.године, „Службени гласник РС“ број 41/2019) обавештавамо 
заинтересована лица и понуђаче да од 19.06.2019.године  приликом 
сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку                  
– „Изградња  платоа са аутобуским стајалиштем код Дома културе у 
Кладову“ , јн бр 25/2019  

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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5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Поступак  јавне набавке  -  „Изградња  платоа са аутобуским стајалиштем код 
Дома културе у Кладову“ , јн бр 25/2019 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок извршења ( не више од 90 радних дана ) 
 

 

 
Рок  плаћања (45 дана од дана пријема 
рачуна) 
 

 

 
Рок важења понуде  
(минимум 30 дана од дана отварања) 

 

 

 
Гарантни рок  ( минимум 24 месеци) 
 

 

 

 

 
Датум                    Понуђач 

М. П.(није обавезан)  
_____________________                                            ________________________ 
 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни 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. 
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VII                  МОДЕЛ         УГОВОРА 
 

 
У Г О В О Р  

   О  ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА 
 

Закључен између: 
 

1. ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЛАДОВО, са седиштем у Кладову, ул. 
Краља Александра бр.35, коју заступа начелник Златко 
Калиновић,  дипл.правник  порески идентификациони број 
100697090, матични број 072013182 , (у даљем тексту 
„Наручилац“), 

 и 
 

2. ___________________________________________, са седиштем 
у _________________, ул._______________________ бр.____,  

                    порески идентификациони број _________________, матични                  
број ________кога заступа ___________  порески 
идентификациони број ____________, (у даљем тексту 
„Извођач радова“ )  

 
1. ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
____________ (подаци о учеснику у заједничкој понуди) 

2. ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
____________ (подаци о подизвођачу) 
 

Основ уговора:  
- Јавна набавка мале вредности  број: 25/2019 – „ Изградња  платоа са 

аутобуским стајалиштем код Дома културе у Кладову, јн бр 25/2019, 
-  Понуда изабраног понуђача бр. ________ од _______ . (попуњава 

наручилац) 
- Одлука о додели Уговора број __________. (попуњава наручилац) 

 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора је су радови и то асвалтирање платоа са аутобуским 
стајалиштем код Дома културе у Кладову, у свему према понуди број 
___________од _________2019.год. (попуњава наручилац) и условима из 
конкурсне документације. 

 
Вредност радова – цена 

Члан 2. 

 

 Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог 

Уговора износи ___________________динара без ПДВ-а, односно 

_________________ динара, са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена 
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и количина из усвојене понуде Извођача број _______________ од 

____________.године.(заводни број Извођача). 

 

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

исплати Извођачу радова средства у укупном износу од ________________  

динара.   

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

повећања цене елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, 

цена обухвата и трошкове организације градилишта, и све остале зависне 

трошкове Извођача.               
 

Услови и начин плаћања 

Члан 3 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на 

следећи начин :  

- по испостављеним привременим и окончаној ситуацији у законском року, 

сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 

цена из усвојене понуде бр. __________________ од ______________. године, и 

потписаним  од стране стручног надзора именованог од стране Наручиоца.. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове 

грађевинске књиге, и другу документацију Извођач доставља стручном надзору, у 

супротном се неће извршити плаћање,  што Извођач признаје без права 

приговора.   

                                    

Рок за почетак и завршетак радова 

 

Члан 4.  

                     Уговорне стране су се договориле да извођење предметних радова 

почне   од дана увођења у посао. 

                    Рок завршетка радова је ________календарских  дана ( највише 90 

календарских) дана од дана  увођења у посао. 

                      Наручилац радова задржава право  ангажовања другог извршиоца 

радова на терет Извођача радова по предмету овог Уговора , у случају 

неизвршења радова у року из става 2. члана 4. овог Уговора. 

                     Извођач радова има право на сразмерно продужење рока из 

претходног става у случају више силе, елементарних непогода,као и извођења 

додатних радова (непредвиђених и накнадних радова)  

 

Начин плаћања 

                                                          Члан 5. 

                                        Плаћање по испостављању  привремених и окончане 

окончане  и прихваћене ситуације у року од _____________(45 дана ). Понуђачу 

није дозвољено да захтева аванс. 
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                                                        Члан 6.   

 

     Извођач радова  се обавезује: 

                          Да именује одговорног руководиоца радова и о томе обавести 

писмено Наручиоца радова, 

                         .Да изведе радове из члана 1. овог Уговора,а у складу са 

прописима,стандардима,техничким нормативима и нормама квалитета за ову 

врсту радова, 

                         .Да за време извођења радова из члана 1.овог Уговора извршава 

захтеве и наредбе Надзорног органа Наручиоца радова,који се односе  на те 

радове у складу са одредбама овог  Уговора и релевантном  техничком 

документацијом, 

                          Да на градилишту уредно води грађевински дневник и књигу 

инспекције,као и осталу пратећу документацију предвиђену важећим прописима 

и да исте подноси уредно на увид и оверу Надзорном органу Наручиоца радова, 

                          Да предузме све мере обезбеђења људи и објеката у окружењу 

места извођења радова, да за време извођења радова све до предаје Наручиоцу 

радова чува постојеће објекте,односно инсталације 

                           Уколико Извођач радова не поступи у складу са ст.  5. овог члана 
признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси 
накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај 
уговор признаје за извршну исправу без права приговора. 
                         Пре почетка уградње материјала у току  радова Извођач 

доставља наручиоцу доказе о квалитету материјала који уграђује,односно 

Оверену фотокопију Атеста о квалитету материјала. 

 

                                                             Члан 7. 

Извођач се обавезује да најкасније року од 7(седам)  дана од дана закључења 
овог уговора преда Наручиоцу средство обезбеђења  за добро извршење посла 
у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 15  
дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, која мора бити 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у 
корист Наручиоца. 
Наручилац има право да активира меницу као средство финансијског 
обезбеђења за озбиљност понуде ако Извођач у року од 7 дана од дана 
закључења Уговора не достави меницу  из ст. 1 овог члана. 
 

 

Обавезе наручиоца радова 

                                                                Члан 8. 

 

                            Наручилац радова се обавезује: 

 

                        Да Извођача  радова уведе у посао односно обезбеди му сву     

неопходну документацију за извођење предметних радова, 
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                        Да именује Надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача 

радова, 

                        Да преко свог Надзорног органа врши стручан надзор над 

Извођењем радова и уредно оверава грађевински дневник и осталу пратећу 

документацију, 

                         Да Извођачу радова изврши исплату за изведене радове у складу 

са чланом 2  и 3.овог Уговора, 

                          

Члан 9. 

Уговорна казна 

                         Ако Извођач радова не изврши уговорене радове у року из члана 

4.овог Уговора својом кривицом , дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну за 

сваки  дан закашњења у висини од 1 %о  (једног промила) од вредности 

уговорених радова , с тим што износ овако одређене казне не може прећи 

5%(пет посто) од вредности уговорених радова. 

Уколико се утврди да изведени радови не одговарају утврђеним нормативима и 

стандардима из овог Уговора,Наручилац задржава право на одговарајуће 

умањење уговорене вредности послова и радова. 

 

Гарантни рок   

                                                            Члан 10. 

                        Гарантни рок за изведене радове је _______(24 месеци) од дана 

примопредаје. 

                        Наручилац и Извођач ће записнички констатовати недостатке у 

квалитету и очигледне грешке.У случају записнички утврђених недостатака у 

квалитету и очигледних грешака, Извођач мора исте отклонити најкасније у року 

од 10 (десет) календарских  дана од дана сачињавања записника о рекламацији, 

на свој терет.  

                       Уколико Извођач радова не отклони недостатке у наведеном року, 

уговорне стране су се договориле  да Наручилац радова повери отклањање тих 

недостатака другом извођачу а на терет Извођача радова (наплата ће се 

извршити судским путем).Извођач радова није дужан да отклони недостатке ако 

су настали као последица нестручне и неадекватне употребе, односно 

ненаменског коришћења објекта. 

 

Вишкови радова, непредвиђени (додатни) радови и накнадни радови 

 

                                                          Члан 11.   

Извођач је дужан да изведе и евентуалне додатне радове чије извођење захтева 

наручиоц,  а након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног 

позива. 

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова. 

Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача 
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бр. _______________.од _____________ године за које се утврди постојање 

вишка радова остају фиксне и непроменљиве,. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења 
поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 
уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог  уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да 
буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама. 
 
Остале одредбе 

                                                          Члан 12. 

                         Сва евентуално спорна питања решаваће споразумно овлашћени 

представници уговорних страна. 

Уколико се евентуални неспоразуми  не буду могли решити на начин одређен 

ставом 1.овог члана Уговора, за те   спорове  утврђује се надлежност  

Привредног суда у Зајечару. 

                                                           Члан 13. 

                         Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака од којих 

по 2 (три) примерка задржава свака од уговорних страна и ступа на снагу даном 

потписивања.  

 

 

            за Наручиоца радова,                                           за Извођача радова,  

                      начелник                                                          

Златко Калиновић, дипл.правник                                  ______________________      
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VII         ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П.(није обавезан) Потпис понуђача 
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IX          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 број ЈН бр. „Изградња  платоа са аутобуским стајалиштем 
код Дома културе у Кладову“ , јн бр 25/2019   поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. .(није обавезан Потпис понуђача 

   

 

 

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. 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. 
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X  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

 
ДУЖНИК: ____________________________________________  
Седиште: _____________________________________________  
Матични број: ________________________________________  
Порески идентификациони број ПИБ: ___________________  
Текући рачун: _________________________________________  
Код банке:_____________________________________________  
 
ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 
- за корисника бланко сопствене менице – 

 
КОРИСНИК: Општинска управа Кладово (Поверилац)  

Седиште: Кладово, ул.Краља Александра бр.35  
 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и 
овлашћујемо Општинску управу Кладово, ул.Краља Александра бр.35, као повериоца, 
да предату меницу може попунити на износ од 3% (три посто) од укупне вредности 

понуде без пореза  за јавну набавку „Изградња  платоа са аутобуским стајалиштем 
код Дома културе у Кладову“  јн бр 25/2019,  што номинално износи 

_______________ динара без пореза, а по основу средстава финансијског обезбеђења 
за озбиљност понуде.  

Рок важења ове менице је од _________ 2019. године до __________ 2019. 
године.  

Овлашћујемо Општинску управу Кладово, ул.Краља Александра бр.35, као 
Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „Без протеста“ и трошкова, 
вансудски, може извршити наплату са свих рачуна Дужника.  

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет 
свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у 
случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања 
приоритета у наплати са рачуна.  

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за 
наплату.  

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања 
нових правних субјеката од стране Дужника.  

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
_____________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих 
потписа код наведене банке.  

На меници је стављен  потпис издаваоца менице - трасанта.  

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за 
Дужника, а 1 (један) за Повериоца.  

 
    Датум и место издавања      М.П.(није обавезан)      Дужник - издавалац  
                     овлашћења                                                                   менице  

      ____________________________                              ____________________________  
                                                                                                   потпис овлашћеног лица 
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 X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ  

 

   Понуђач ___________________________________________ даје следећу  

                                                    ИЗЈАВУ 

 
У вези са чланом 76. став 2. Закона  и поступком јавне набавке ЈН бр 25/2019 
изјављујем да   располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, 
количина , година производње , облик поседовања и садашња вредност, наведена у 
следећој табели: 
 

 
Редни 
број 

 
Врста и тип 

 
Количина 

 
Година 

производње 

Облик поседовања 
(својина, 

закуп, лизинг) 

 
Напомена 

1. 

     

2. 

     

3. 

     

4. 

     

5. 

     

6. 

     

7. 

     

8. 

     

9. 

     

10. 

     

 
Датум:        М.П.(није  обавезан)                  Потпис овлашћеног лица 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 
ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
 

 
 
 

И З Ј А В А 
 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 
 
 
 
 
 
Понуђач__________________________ са седиштем у _________________по 
пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана_____________` 
године, обишао је локацију где ће се изводити радови који су предмет јавне набавке број 
25/2019, детаљно је прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне 
за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да 
они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни 
обиму радова. 
 
 
 
 
      Датум:                                        М.П.  (није обавезан)                       Потпис 
_______________         ________________ 
 
 
 

За Наручиоца:    
                                  ____________________ 

                                                                                                      (п о т п и с) 
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