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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

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

поступка јавне набавке (редни бр. Јавне набавке 1/2015, деловодни број 86/2015 од 

17.09.2015.године.) и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.1/2015, 

деловодни број 89/2015од 17.09.2015.године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности – Измештање споменика у Месној заједници 

Грабовица  

ЈН бр. 1/2015  

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис радова 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

IV 

Понуда са јединичним ценама и предмер радова 

 

 

 

 

6 

 

 

V 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

 

10 

 

 

VI 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

 

15 

 

 

VII 

Образац понуде 

 

 

23 

VIII Модел уговора 27 

IX Образац трошкова припреме понуде 30 

X Образац изјаве о независној понуди 31 

XI Менично овлашћење – писмо 32 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:  Месна заједница Грабовица  

Адреса: Мршала Тита Бб, 19327 Грабовица, 

ПИБ: 100469060 

Матични број наручиоца: 07237472. 

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); 

 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); 

 Технички прописи везано за радове која су предмет јавне набавке; 

 Правилници које је објавило Министарство финансија везано за поступак јавне 

набавке („Сл.гласник РС“, бр.29/13 и бр.104/13); 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 1./ 2015.  су  радови на измештању  споменика у Месној 

заједници Грабовица.  

 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт :    

Драгиша Матасаревић  е - mail адреса : јnkladovo@gmail.com,  факс: 019/801-563. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности  бр. 1/2015 су  радови – Измештању  споменика 

у Месној заједници Грабовица.  

ОРН: 45000000 – Грађевински радови 

Понуђени радови морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне 

документације. 

Набавка се спроводи ради потписивања уговора о јавној набавци.   

2.Партије 

Набавка није обликована по партијама. 
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III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И 

КОЛИЧИНА РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

Радови који се изводе обухватају уређење простора  и  објекта споменика на платоу  у 

центру места наручиоца .  

Детаљан опис планираних радова, као и количина дати су у обрасцу IV – Понуда са 

јединичним ценама. 

 

Приликом извођења радова понуђач је дужан да поштује све важеће стандарде и 

нормативе за ову врсту радова. 

 

Контрола изведених радова вршиће се преко надзорног органа наручиоца. 

 

Рок за извођење радова је  40  (четрдесет)  календарских дана од увођења у посао.   
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IV  ПОНУДА СА ЈЕДИНИЧНИМ ЦЕНАМА  И  ПРЕДМЕР РАДОВА 
 

 

У поступку јавне набавке мале вредности  - Измештање споменика у Месној 

заједници Грабовици, ЈН бр 1/2015 

ПРЕДМЕР И  ПРЕДРАЧУН  РАДОВА : 

 

Р. 
бр. 

В Р С Т А    Р А Д О В А 
Јед. 
мере 

Кол. 
Јед. 
цена 
(дин.) 

ИЗНОС 
(дин.) 

1. Уклањање постојеће жардињере, 
бетонске плоче платоа и степеништа 
платоа споменика  са одвозом шута на 
депонију до л=3км. 
Обрачун по м². 

 
 

м² 

 
 

51 

  

2. Уклањање постојећих бетонских 
ивичњака на делу саобраћајнице са 
одвозом шута на депонију л=3км. 
Обрачун по м 

 
 

м 

 
 

15 

  

3. Машински и ручни ископ земље II и  III 
категорије за израду аб тракастих 
темеља зидова жардињера, 
степеништа и платоа, просечне ширине 
30цм и дубине до 40цм. Са одвозом 
вишка земље на депонију до л=3км. 
Обрачун по м³ 

 
 

м³ 

 
 

6 

  

4. Трасирање (ископ) рова у дужини од 
100м, ручно нивелисање, постављање 
песка, монтажа цеви за заливни систем.  
Обрачун по м  

 
м 

 
100 

  

5. Ископ,постављање канализационих 
цеви  Ø 110 са одговарајућом 
постељицом од песка за пролаз 
цевовода за заливни систем испод 
пешачких стаза. 
Обрачун по м 

 
м 

 
10 

  

6. Набавка, транспорт, и уградња  речног 
шљунковито-песковитог материјала 
дебљине  д=10цм., за темељну стопу 
темеља  жардињере,  степеништа и 
испод аб плоче платоа.  
Обрачун по м³. 

 
 

м³ 

 
 

3,6 

  

 
  7. 

Набавка, транспорт и разастирање 
земље (хумуса) са припремом за садњу 
у слоју од д=15цм на постојећим 
зеленим површинама и пуњење 
жардињера. 
Обрачун по м³  

 
 

м³ 

 
 

17 

  

8. Израда арм.бетонског тракастог 
темеља зида платоа, степеништа и 
жардињера димензије 0,3x0,3м, МБ30 
без оплате. 
Обрачун по м³ 

 
м³ 

 
4,5 
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9. Израда аб зида жардињере д=10цм,  
МБ30 у неопходној оплати а све на 
основу детаља из графичког прилога.  
Позицијом обухватити израду оплате и 
уградњу  мрежасте арматуре. 
Обрачун по м³ 

 
 

м³ 

 
 

3 

  

10. Израда аб бочног зида платоа, 
дебљине д=12цм, МБ 30, у неопходној 
оплати. Позицијом обухватити и израду 
оплате и уградњу  мрежасте арматуре. 

 
 

м³ 

 
 

1 

  

11. Бетонирање АБ косе плоче  и израда 
степеништа, бетоном МБ30, д=14цм, са 
израдом и монтажом оплате плоче и 
степенишних газишта. 
Обрачун по м² 

 
м² 

 
4,5 

  

12.  Бетонирање аб плоче платоа споменика 
МБ30, дебљине д=10-12цм са уградњом 
мрежасте арматуре. 
Обрачун по м² 

 
м² 

 
30 

  

13. Израда армирано-бетонске плоче за  
рефлектор, дим.0,3x0,3x0.1м (2ком) 
МБ30.  
Обрачун по м². 

 
 
 

м² 

 
 
 

0,2 

  

14. Набавка, транспорт и облагање зидова 
жардињера вештачким каменом 
(плочица) типа „АРДЕН БЕЖ“ Енмон, 
или одговоарајуће.  Плочице лепити на 
слоју лепка МУРЕXИН КГX45   (16x25кг) 
или одговарајуће, и у слогу фуга на 
фугу са фуговањем спојница  у 
одговарајућем тону. Обрачун по м² 

 
 
 

м² 

 
 
 

40 

  

15.  Набавка, транспорт и облагање пода 
платоа и степеништа порцеланским 
плочама дим 60/60/3цм и типа 
„МУРЕТО БЛАНКО“ Енмон или 
одговарајуће. Плоче лепити лепком 
МУРЕXИН КГX45  (16x25кг) или 
одговарајуће 
Обрачун по м²   хоризонталне 
пројекције.. 

 
 
 

м² 

 
 
 

40 

  

16. Набавка, транспорт и уградња 
алуминијумских лајсни за газишта 
степеница платоа. Обрачун по ком 

 
ком 

 
8 

  

17. Санирање прслина и других 
недостатака  споменика масом за 
изравњавање или сличним 
производима. Обрачун паушално. 

 
Пауш 

   

18. Набавка и обрада бочног зида платоа 
мермерпластом. 
Обрачун по м² 

 
 

м² 11,50 

  

19. Набавка, транспорт и уградња   
бетонских белих ивичњака на 
приступном путу и пешачкој 
комуникацији, димензија 20/24/80 у 

 
 

м' 

 
 

15 
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подлози-јастуку од бетона МБ15, 
дебљине д=8-10цм. Фуге обрадити 
цементним малтером 1:3. 
Обрачун по м. 

20. Набавка, транспорт и монтажа 
материјала за заливни систем: 
1. Материјал за прикључак на 
водоводну мрежу: 
- ЗН дупли нипли  3/4" ком 4    
- ЗН колено  3/4" ком 4    
- Испусни кугла  вентил са испустом 3/4"                      
ком  1    
- ЗН "Т" комад 3/4x3/4 ком   1  
- ЗН муф  3/4"  ком 8   
.- Кугла славина са холендерон 3/4" 
ком   1  
 
2. Материјал за заливни систем: 
 -Набавка распршивача спреј (са 
дизном),домет до 5,2 м,издизање 10 
цм,0-360°,са подесивом млазницом 
ком 25   
   
- Набавка електромагнетног вентила 
1",9В      ком 5   
      
 - Набавка шпулни  1",9В                        
ком 5 
 
- Набавка контролера 6 зона са 
соленоидом,9В(са батеријом) ком 1  
- Набавка ТПЕ правоугаоне шахте 
димензија ~60×50×30 ком 2 

Набавка радног  цевовода  Ø25(3/4") 
мм   

Набавка,транспорт  ПП Обујмице 
25×1/2"      ком 25 

      - Набавка,транспорт  ПП колена за 
поп-уп 1/2"   ком 25 
       -Набавка и монтажа водоводног 
црева "сwинг јоинт" Ø 16 мм ПН 10 
 м 100  
     -Набавка и уградња црева (кап по 
кап) Ø 16 мм, е~0,30м,4л  
М100 
 - Набавка и монтажа  равне спојнице 
25×25      ком 5 
- Набавка,транспорт ребрасте спојнице  
16/1/2" ком 10 
-   Ребраста равна спојница 16x16   
ком 10 
- Ребрасто колено  16x16     ком 10 
- Ребраста славина  16x1/2" са 
холендером ком 10      
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-Набавка "Т" комада  са холендером 
3/4" Ком 5     
Набавка   колена  ВН Ø25             ком   8       
Набавка колена  ТПЕ 3/4"           ком   40     
Набавка редукције 3/4"/1/2"           ком   5    
Завршни елемент   Ø25   ком   5      

21. Набавка ,транспорт траке П25, типа 
ФеЗн 25x4мм (10м) и енергетског кабла 
типа ППОО-Y 4x16мм², називног напона 
0,6кВ.( 40м) 
Обрачун по м  

 
 
 
 

м 

 
 
 
 

50 

  

 
22. 

Набавка,транспорт и монтажа конзолног 
носача светиљке, типа „Дорћол“, 
произвођача Метеор из Београда или 
одговарајуће. Конзола треба бити 
заштићена антикорозивном бојом и 
завршном бојом по РАЛ карти. 
Обрачун по ком. 

 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 

3 

  

23. Набавка ,транспорт и монтажа 
светиљке техничких карактеристика као 
„Анима“, произвођача Метеор из 
Београда или одговарајуће, снаге  70W. 
Светиљка се монтира на конзолу на 
висини х=3,50м. У цену урачунати и 
одговарајући извор светлости, сијалица 
МХ 70W. 
Обрачун по монтираном комаду. 

 
 
 

ком 

 
 
 

3 

  

24. Набавка,транспорт и монтажа 
рефлектора типа МП-03 произвођача 
Метеор из Београда или одговарајуће, 
снаге МХ 250W. У цену урачунати и 
одговарајући извор светлости,. Обрачун 
по монтираном комаду. 

 
ком 

 
2 

  

26. Набавка,транспорт и монтажа ливене 
парковске клупе са дрвеним седиштем 
и наслоном дим. 180/80/85цм. 
произвођача Метеор из Београда или 
одговарајуће У цену урачунати и анкере 
за фиксирање клупа.монтажа се врши 
уградњом анкера у бетон. 
Обрачун по ком. 

 
 
 
 

ком. 

 
 
 
 

3 

  

 

У К У П Н О: 
 

   

                 

Напомена: цене су без ПДВ – а  
 

 

Место:_____________    

                                                                                                        Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________   
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 

И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

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

ЗАКОНА 

 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке 

 
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);  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,  
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на  
снази у време подношења понуде. 

 

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 . 

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

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

испуњавају заједно. 

1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке  

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

1. Да располаже потребним кадровским капацитетом: најмање 4 -  (четири             

запослена лица  - извршиоца у сталном  радном односу или ангажованих уговором о 

делу или уговором о обављању привремених и повремених послова или сл., од којих је 

један грађевински техничар или грађевински инжењер са и високом или вишом 

стручном спремом или завршеним специјалистичким струковним студијама из области 

грађевине, са радним искуством од најмање 5 (пет) година у струци. Уговори о 

ангажовању радника мора да обухватају период трајања уговора са наручиоцем. 

 
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. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједнички.  
Закона. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова 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 V одељак 3.), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 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. 

 

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. 

За додатне услове се може тражити један или више доказа примерених предмету 

уговора.  

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 који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за 

привредне ргистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре.  

Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре 

не мора да приликом подношења понуде достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, наведене у тачки 1) подтач. 1.1. до 1.4 

овог одељка.  

1) Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 

доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 

интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова 

јавно доступни.  

2) 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.   

3) 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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3. -  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА    
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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 радова :  Измештање споменика у Месној 

заједници Грабовица,   ЈН бр. 01/2015.  испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

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

одговарајући регистар; 

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 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.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 ће имати радно ангажованих најмање 4 радника (четири  

директних извршиоца  од којих је један грађевински техничар или 
грађевински инжењер са високом или вишом стручном спремом или 
завршеним специјалистичким струковним студијама из области 
грађевине) за  све време трајања уговора са наручиоцем.  

.  
 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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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 радова : Измештање споменика  у Месној 

заједници Грабовица,   ЈН 01/2015. 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) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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). 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА   О   ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

ИЗЈАВА 

 

 

 

којом понуђач:  

 

______________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица и оверена печатом.  
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Уколико је неки од докумената на страном језику, понуђач поред тог документа, 

мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача. 

У случају спора меродавна је верзија на стпском језику. 

Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) се сматрају страним 

језицима. 

 

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:  Месна заједница Грабовица,Маршала Тита ББ, 19327 

Грабовица са назнаком: 

 ,,Понуда за јавну набавку мале вредности радова –  Измештање споменика у 

Месној заједници Грабовица .  ЈН бр. 01/2015. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  дана 30.09.2015. године  

у 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 и као таква неће бити отварана - биће одбијена и враћена понуђачу. 

Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, 

дана 30.09.2015.године у 11,15 часова на адреси: :  Месна заједница Грабовица, 

Маршала Тита ББ, 19327 Грабовица . 

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији 

наручиоца уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

Понуда мора да садржи: 

р. 

бр. 
Назив образца Поглавље 

1. Образац понуде – предмера  са јединичним ценама   Поглавље IV 

2. 
Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке – Образац изјаве о испуњености услова из члана 

75. и 76. ЗЈН 

Поглавље V 

3. Образац понуде  Поглавље VII 
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4. Модел уговора,  Поглавље VIII 

5. Образац изјаве о независној понуди,  Поглавље X 

6. 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде – менично овлашћење – писмо  Поглавље X I 

 

Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 

ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 

образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном 

одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 

и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог 

понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из 

групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев 

образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

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

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

саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Предметна набавка    није обликована у  партија. 

 

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 Месна заједница 

Грабовица, Маршала Тита ББ, 19327 Грабовица са назнаком: 

   са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова –  Измештање споменика у Месној 

заједници Грабовица,  ЈН бр. 01/2015. –- НЕ ОТВАРАТИ”, или  

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Измештање споменика у Месној заједници 

Грабовица,  ЈН бр. 01/2015. –- НЕ ОТВАРАТИ”- или  

 „Опозив понуде за јавну набавку радова - Измештање споменика у Месној 

заједници Грабовица,  ЈН бр. 01/2015. –- НЕ ОТВАРАТИ”, или  

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Измештање споменика у Месној 

заједници Грабовица,  ЈН бр. 01/2015. –- НЕ ОТВАРАТИ”, или  

  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. 
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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 VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то податке о:  

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 о понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне 

документације. 

 

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

у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 

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. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  број 1/2015. -  МЗ Грабовица  18/ 32 

  

 

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 је 45 ( четрдесет пет  дана) - рок је  дефинисан у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник 

РС” бр. 119/2012, од дана пријемa рачуна - који испоставља понуђач, а након 

извршеног  пријема  радова од стране овлашћеног лица наручиоца без примедби.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.Понуде у којима се захтева авансно плаћање 

ће бити одбијене. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока: 

Гаранција.на извршене радове не може бити краћа од 24 месеци од дана примопредаје  

радова. 

 

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова: 

 

Рок извршења радова не може бити дужи од  40 (четрдесет )  календарских  дана од 

дана увођења  у посао. 

Под увођењем у посао се сматра дан када је наручиоцу предао пројектно техничку 

документацију и омогућио прилаз објекту, што ће се евидентирати у припадајућој  

документацији   -  грађевински дневник и остало. 

 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 

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 су урачунати цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа као и сви 

трошкови  вези понуде .Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима.  
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

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

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

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

финансија и привреде. 

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

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 

сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 3%   од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. Рок важења менице је најмање онолико дана колико и 

важење понуде од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након 

истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 

понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци;  

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, 

одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који 

су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио 

речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би 

значила повреду поверљивости података добијених у понуди.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 

понуде.  
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

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

електронске поште на e-mai: jnkladovo@gmail.com  или факсом на број 019/801 563 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

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

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,  ће ту 

информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују писаним путем  и то  факсом, 

електронском и уобичајеном поштом са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, - Измештање 

споменика у Месној заједници Грабовица,  ЈН бр. 01/2015. –- 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. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 

понуђена цена  “.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

mailto:jnkladovo@gmail.com
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ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају 

истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 

који је понудио краћи рок извршења радова. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 

поглавља V одељак 3.). 

  

19. 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. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

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

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права 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. Закона указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.Захтев за заштиту права 

којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење 

понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико 

је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, 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 из ст. 3. и 4. члана 

149. Закона  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 закона. 

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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара. 

Број рачуна: 840-30678845-06 

mailto:jnkladovo@gmail.com
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Шифра плаћања у зависности да ли се врши плаћање преко рачуна или налога за 

уплату је 253, односно 153. 

Позив на број је број јавне набавке поводом које се подноси Захтев за заштиту права. 

Сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке на коју се односи Захтев.  

Корисник: Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. -159. Закона. 

 

21. 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) Закона.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова -  

Измештање споменика у Месној заједници Грабовица,  ЈН бр. 01/2015.  

 

 

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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:   Измештање споменика у Месној заједници 

Грабовица,  ЈН бр. 01/2015.  

  

 

Укупна цена без ПДВ-а : 

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

 

 

 

Рок и начин плаћања: (45 дана по пријему рачуна, 

без аванса) 

 

 

 

 

___________дана од пријема 

рачуна . 

 

 

 

Рок важења понуде  (намање 30 дана) 

 

 

 

Рок извршења радова:   (највише 40  дана) 

 

 

 

Гарантни период  (најмање 24 месеца) 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

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

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА   

 
 

УГОВОР О  ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Закључен између: 
Наручиоца : Месна заједница Грабовица     

 са седиштем у;  Грабовица, улица  Маршала Тита ББ, 19327 Костол ; ПИБ: 100469060; 

Матични број  : 07237472 

Број рачуна: 840-399645-51  Назив банке:  Министарство финансија, Управа за трезор, 

Телефон:.....Телефакс:  

кога заступа..........Стеван Тодоровић    

(у даљем тексту:  наручилац) 

 

и 

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

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: извођач радова),  

 

Основ уговора: 

- Поступак јавне набавке  радова мале вредности   - Измештање споменика у Месној 

заједници Грабовица,  ЈН бр. 01/2015. .  

- Одлука о додели уговора  број .............., од ................2015 године,  

 - Понуда изабраног понуђача бр. ..................... од................2015. године  

  Одлука о додели уговора   ,  и понуда изабраног понуђача  су саставни део овог 

уговора. 

 

Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора извођење радова . 

  Извођач радова се обавезује да за потребе наручиоца изведе радове у складу са  

понудом и техничком спецификациојом , правилима струке и са професионалном 

пажњом у складу са важећим техничким прописима, нормативима и стандардима.  

 

Члан 2. 

 Уговорне стране су се споразумеле да у тренутку закључења овог уговора важе 

услови који су дати у понуди број:________ од ___________.год. и да цена на дан 

закључења овог уговора износи ________________ динара (_______________словима 

___________________________________) без ПДВ-а.  

Уговорену цену чини цена са ПДВ-ом и она износи _______________________. 

(_______________словима_________________________________________). 

Цене су фиксне у периоду важења овог Уговора.  

 

Члан 3. 

Цене уговорених радова из члана 2. овог уговора, односно понуде извођача, у складу са 

конкурсном документацијом, укључују рад, сав потребан материјал, опрему, трошкове 
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монтаже и демонтаже, транспорт  до места извођења радова и све друге трошкове које 

извођач има у вези извршења овог уговора. 

 

Члан 4. 

Уговорне стране су се споразумеле да се фактурисање за извршене радове 

изврши по окончаној ситуацији , са роком плаћања од ________ 

(_____________________________) дана од дана службеног пријема радова и 

испостављања коначне ситуације - рачуна, а након прихватања исте од стране 

овлашћеног лица  наручиоца , без промедби. 

                                                                                           

Члан 5. 

Извођач ће уговорене послове обављати самостално, употребом сопствених техничких 

средстава и радом својих запослених, односно лица које сам ангажује, те нема право да 

за поједине радове  ангажује трећа лица. (осим у случају да је извођач дао заједничку 

понуду или учествовао у поступку са подизвођачима)  

Рок за извођење радова је:  _____________ и словима_____________________________   

радних  дана од увођења у посао.  

Члан 6. 

Наручилац је обавезан да пре почетка извођења радова обавести  извођача које ће лице 

вршити надзор извођења радова.  

Лице за надзор радова заступа наручиоца и у његово име и за његов рачун може да 

предузима све радње у вези са извођењем радова из овог уговора, а нарочито да:  

1) врши контролу извођења радова према захтевима из техничке спецификације 

конкурсне документације;  

2) прати извођење уговорених радова;  

3) врши контролу квалитета изведених радова;  

4) непосредно учествује у поступку предаје радова. 

 

Члан 7. 

За неизмирене обавезе у уговореном року, уговорне стране су сагласне да 

наручилац извођачу радова зарачунава законску затезну камату према важећим 

прописима, на износ за који ће наручилац звођачу радова доставити књижно задужење 

у циљу усаглашења пословних књига. 

Члан 8. 

У случају рекламације  при пријему изведених  радова,  истакнуте од стране 

наручиоца,  извођач  радова се обавезује да одмах и без одлагања поступи по свим 

рекламацијама наручиоца. У случају да наручилац захтева додатне радове услед 

квалитативне рекламације, извођач  радова ће без одлагања извршити додатне радове о 

свом трошку. 

Члан 9. 

 Сва питања која се појаве у току реализације овог Уговора а нису њиме 

обухваћена или су обухваћена, а захтевају промену, регулисаће се посебним Анексима 

уз овај уговор.                                                         

Члан 10. 

Извођач радова гарантује  наручиоцу за квалитетно извођење уговорених радова.  

Гарантни рок износи __________(____________________________________)  месеци , 

рачунајући од дана коначног пријема свих изведених радова по овом уговору.  
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Члан 11. 

Извођач радова је дужан да у гарантном року из уговора на позив наручиоца отклони 

све недостатке у извршеним радовима који су настали његовом кривицом, и то у року 

од 5 ( пет) дана од дана пријема позива наручиоца и о свом трошку.  

Ако Извођач радова у року из претходног става не приступи отклањању или не 

отклони недостатке из става 1. овог члана, наручилац има право да за отклањање 

недостатака ангажује друго лице на терет извођача. 

Члан 12. 

Уколико Извођач не испуни све своје уговорне обавезе или у уговореном року 

не изврши предметне радове, обавезан је да за сваки дан закашњења плати наручиоцу 

износ од 0,2 ‰  (промила)  вредности уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не 

може прећи 5% те вредности. 

Члан 13. 

Наручилац има право да једнострано раскине овај уговор у свако доба и без отказног 

рока ако извођач не извршава обавезе на уговорен начин и у уговореном року, о чему 

ће писмено обавестити извођача.  

Члан 14. 

Уговор производи ступа на снагу  од дана потписивања од стране овлашћених лица 

уговорних страна.  

Члан 15. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се 

регулишу облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову материју.  

 

Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове до којих дође током спровођења 

уговора решавају споразумно, а ако то не буде могуће, прихватају надлежност стварно 

надлежног суда у Зајечару.  

Члан 17. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака од 

уговорних страна задржава за своје потребе по 3 (три) примерка. 

   

                     За Наручиоца                      За Извођача радова,  

 

                   Стеван Тодоровић                                           потпис 

                        

 

                           печат                                                         печат  

 

                         

Напомена : Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем, и  наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне 

набавке доставити доказ -  Исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 

обавеза у поступку јавне набавке. 
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IX   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

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

назив понуђача], у поступку јавне набавке мале вредности:  Измештање споменика у 

Месној заједници Грабовица,  ЈН бр. 01/2015 доставља укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

Партија број: ____________________________ (уписати број и назив Партије) 

 

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. Потпис понуђача 
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X  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 радова  мале вредности –  Измештање споменика у Месној 

заједници Грабовица,  ЈН бр. 01/2015.   поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. 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. Мера 

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

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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XI  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: Месна заједница Грабовица    (Поверилац)  

Седиште:  улица  Маршала Тита ББ, 19327 Грабовица 

ПИБ: 100469060; Матични број  : 07237472 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије __________________ и 

овлашћујемо Месну заједницу Грабовица, улица Маршала Тита ББ , 19327 Грабовица, као 

повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 3% (три посто) од укупне вредности 

понуде без ПДВ-а за поступак јавне набавке мале вредности -  Измештање споменика у 

Месној заједници Грабовица,  ЈН бр. 01/2015  што номинално износи _______________ 

динара без ПДВ-а, а по основу средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.  

Рок важења ове менице је од _________ 2015. године до __________ 2015. године.  

Овлашћујемо Месну заједницу Грабовица, улица Маршала Тита ББ, 19327 Грабовица , 

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 печат и 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.     Дужник - издавалац  

                     овлашћења                                                               менице ` 
      ____________________________                        ____________________________  

                                                                                              потпис овлашћеног лица 

 


