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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: ЗЈН), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 031-01/20, од 
16.03.2020. године, и Решења о образовању комисије за јавну набавку за 
спровођење поступка јавне набавке, број 032-01/20, од 16.03.2020. године, 
припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку услуга  
 
 

Услуга израде пројектно техничке документације комуналне инфраструктуре 

комплекса ``Градац`` 

 

ЈН број: 01/20 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

   

I Општи подаци о јавној набавци 3 

 

Врста, техничке карактеристике (спецификације),  
количина и  

II 
опис услуга,  квалитет,  рок извршења  и плаћања,  
место 4 

 извршења услуга  

III Техничка документација и планови 23 
   

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

IV 
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 25 

V Критеријуми за доделу уговора 34 

   

VI Обрасци који чине саставни део понуде 34 

   

VII Модел уговора 48 

   

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 52 

   

 



I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу  

Наручилац: Регионална развојна агенција Санџака СЕДА доо 

Адреса: ул. 7 Јул бб, Нови Пазар 

 

2. Врста поступка јавне набавке  

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
услуга, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 01/20 су услуге  

 
 

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ КОМПЛЕКСА ``ГРАДАЦ`` 

 

Ознака из општег речника набавки: 71500000 - услуге у вези са 
грађевинарством 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

У предметним поступку није у питању резервисана јавна 

набавка. 
 

5. Контакт (лице или слуţба) 
Лице за контакт: Службеник за јавне набавке  Самир Бухић, телефон 060/66 00 548 

     Е - маил адреса: samir.buhic@seda.org.rs 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, КВАЛИТЕТ, РОК ИЗВРШЕЊА И 
ПЛАЋАЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА  

УСЛУГА 

Јавна набавка услуга –  
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОМУНАЛНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ КОМПЛЕКСА ``ГРАДАЦ`` 
 

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
У току 2019. године урађен је Урбанистички пројекат локалитета „Градац“ 
(Архиплан д.о.о. Аранђеловац) на основу планског основа измене и допуне 
ПГР „Тутин“ (сл. лист општине Тутин бр. 3/17). 
Подручје локалитета “Градац” представља вишефункционалну целину. У 
оквиру праисторијског налазишта, старог бедема – остатака сухозида, 
планирају се објекти јавне намене у функцији презентације овог локалитета и 
културе Тутина, односно музеј са галеријом, библиотека, амфитеатар и трг са 
мобилијаром за седење, воденим површинама-фонтанама и парковским 
површинама. Источно од ове функционалне целине је целина услужно-
комерцијалних садржаја, односно ресторана са терасом и видиковцем. Обе 
функционалне зоне се у источном делу подручја обухвата урбанистичког 
пројекта повезују на приступну саобраћајницу са пешачким стазама. Уз ову 
саобраћајницу се налазе паркинг површине за обе функционалне целине. 
У близини археолошког локалитета планирана је и црпна станица за потребе 
водоснабдевања и планираног резервоара за воду III зоне “Тутин III-Градац”, 
В=100 м³. 
Планирано је формирање пет функционалних целина, које су повезане 
пешачким и колским комуникацијама, и то: 
• функционална целина објеката јавне намене објекта А (музеј са галеријом, 
објекта Б библиотека, објекат Ц амфитеатар са тргом), капацитета 400 
посетилаца са централном приступном саобраћајницом 
• функционална целина објеката услужно-комерцијалне намене (ресторан са 
терасом и видиковцем), са 104 места у затвореном делу о 100 места на тераси. 
У оквиру објекта (П+1) на спрату је предвиђен смештајни капацитет са 9 
спратова; 
• функционална целина објеката водопривредних објеката (црпна станица 
за водоснабдевање) са приступном саобраћајницом; 
• функционална целина заштитног зеленила са пешачким стазама и 
комуникацијама; 
• функционална целина шума-парка. 
 
Овако замишљен комплекс у циљу побољшања туристичке понуде, 
предвиђен је да се реализује кроз фазну изградњу. 
У првој фази реализације се планира изградња централне приступне 
саобраћајнице са паркинг површинама, изградња и уређење услужно-
комерцијалних садржаја, односно ресторана са терасом и видиковцем, као 
уређење заштитног зеленила са пешачким стазама и комуникацијама. 
У склопу прве фазе неопходно је и реализовати комуналну инфраструктуру 
водоснабдевања и одвођење санитарне и атмосферских вода што је и 
предмет ове техничке документације. 
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2. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЈЕKТОВАЊЕ 
 
2.1 Водоснабдевање 
Већ је наглашено да прва фаза прдвиђа израду објекта услужно – 
комерцијалне намене (ресторан са видиковцем и смештајне капацитете који је 
предвиђен као П+1, а налази се на коти ~988,0 мнм, што значи да „покривен“ 
предвиђеним резервоаром треће висинске зоне.  
Систем водоснабдевања обухвата израду црпне станице, потисног цевовода 
Л=650 и резервоара треће висинске зоне. 
На основу анализе потребе за водом за следеће категорије корисника:: 
- туристи – који проведу најмање 1 ноћ 
- викендаши – који су у дневним обиласцима 
- запослени – сви су иницијални становници Тутина 
Одредити меродавну количину воде и капацитет црпне станице и запремину 
резервоара користећи податке из урбанистичког пројекта о броју корисника. 
Предметни комплекс припада трећој висинској зони, што захтева изградњу 
црпне станице, јер је довод из друге висинске зоне. Место прикључка до 
црпне станице на основу изведене дистрибутивне мреже биће из правца 
Дубова. 
За израду спољне хидрантске мреже за објекте услужно-комерцијалне 
делатности предвиђен је прикључак (посебан) на потисном цевоводу од 
црпне станице до резервоара.  
Положај надземних хидранта урадити на прописном растојању у складу са 
важећим Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске 
мреже за гашење пожара (Сл. гласник бр. 3/2018) 
2.2 Kанализација за санитарну отпадну воду 
Санитарна отпадна вода јавља се из свих објекта предвиђених на локалитету 
„Градац“ и њихова траса треба да прати планиране саобраћајнице до улива у 
већ постојећу изведену канализациону мрежу. 
Предвиђени минимални колектор од пластичних цеви тип прфила ДН300 за 
Главни колектор и ДН250 за секундарну канализациону мрежу. 
 
Техничка документација комуналне инфраструктуре локалитета „Градац“ 
обухвата израду: 
 
Идејног решења (ИДР) које садржи: 
- Главну свеску 
- Садржај Идејног решења 
Идејним решењем приказати концепцију решења свих комуналних 
инсталација са приказом података неопходних за утврђивање локацијских 
услова на ажурном катастарско-топографском плану. 
 
Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) који садржи: 
- Главну свеску 
- Садржај Пројекта за грађевинску дозволу 
Пројектом за грађевинску дозволу дефинисати трасу колектора са свим 
потребним елементима, усаглашену са издатим локацијским условима, 
хидраулички прорачун ради усвајања профила главног колектора, тип 
цевовода, избор пумпних агрегата и запремина резервоара на овереном КТП-
у и целокупни предмер и предрачун и са техничком контролом.  
 
Пројекат за извођење (ПЗИ) који садржи: 
- Главну свеску 
- Садржај Пројекта за извођење 
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- Геотехнички елаборат 
 
Пројектом за извођење дефинисати техничка решења у којима се разрађују 
елементи из пројекта за грађевинску дозволу неопходних за извођење радова 
као и кроз нумеричку документацију детаљан предмер и предрачун 
пројектованих радова. 
Наведену техничку документацију урадити у складу са важећим Законом о 
планирњу и изградњи (Сл. гласник 37/2019). 
За предвиђену израду техничке документације неопходно је геодетско 
снимање као и геомеханички услови које обезбеђује Наручилац. 
 
3. РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
- По потписивању Уговора, почиње рок за израду Идејног решења. 

Укупан рок за израду Идејног решења износи 7 дана.  
- По добијању Локацијских услова, почиње да тече рок за израду 

Пројекта за грађевинску дозволу. Укупна рок за предају Пројекта за 
грађевинску дозволу са техничком контролом износи 10 дана. 

- По добијању грађевинске дозволе, почиње да тече рок за Пројекат за 
извођење. Укупна рок за извођење износи 7 дана. 

- Укупан рок за израду целокупне документације износи масимално 24 
дана, не рачунајући време за прибављање локацијских услова и 
грађевинске дозволе.  

 
4.  ОБАВЕЗЕ  

 
- Излазак и обилазак локације 
- Израда катастарско-топографског снимка са овером од стране 

овлашћене геометарске куће, коју обезбеђује Пројектант 
- Обезбеђивање техничке контроле Пројекта за грађевинску дозволу, 

коју обезбеђује Пројектант 
- Активно помагање и учествовање Пројектанта у пробављању 

локацијских услова и грађевинске дозволе путем ЦЕОП-а 
- Обавеза Инвеститора је достављање све релеватне документације коју 

има на располагање Пројектанту  
 
 
 
 

            Понуђач _______________________________ 

            Одговорно лице понуђача __________________________ 

Датум: __________________                         М.П.                      
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III Техничка документација и планови 

Наручилац услуга ће Даваоцу услуга доставити постојећу техничку документацију и 

геодетске подлоге које се односе на наведену техничку документацију. 

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

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

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

дефинисан у следећој табели, и то: 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 

став 2. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом 

 

 
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) ЗЈН); 

3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на 
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снази у време. подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин 

дефинисан у наредном тексту , и то: 

 

I  ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
 
Да је Понуђач у последње три године имао укупне пословне приходе у висини од 
најмање 20.000.000,00 дин и да није био неликвидан у последњих 6 месеци, почевши 
од месеца који претходи објави конкурсне документације.  
 
ДОКАЗ: Извештај о бонитету за Јавне набавке (БОН ЈН)  које издаје Агенција за 
привредне регистре – регистар финансијских извештаја и података о бонитету 
правних лица и предузетника (за последње три године) и извештај овлашћеног 
ревизора (за наведене три године) уколико је понуђач обвезник вршења ревизије 
или биланс стања и успеха за наведене године.  
 
II ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
 

  Да предузеће поседује обавезну Полису осигурања од одговорности, на износ 
од минимално 50.000,0 EUR која има важност од најмање један месец дана пре 
објаве Конкурсне документације и има важност најмање 3 месеца после датума 
отварања Понуда.   
 
Доказ: Фотокопија Полисе осигурања од одговорности од релеватне 
осигуравајуће куће  

 
 

 Да има легални софвер за обраду графичке документације (AutoCad, BricsCad 
или слично)   
 
Доказ: Фотокопија сертификата о набављеном софверу овлашћеног 
диструбутера који гласи на име фирме  

 
            Доказ: фотокопијама сертификата 
 
 
III  ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
 
а) Да је Понуђач у претходном периоду од 2017 до 2020 урадио пројектну 
документацију (Идејни пројекат или Пројекат за грађевинску дозволу или Пројекат за 
извођење) из области водовода : 
- резервоари за питку воду капацитета мин. 150м3  
 

 Минимално 2 пројеката који су урађени у наведеном периоду одређеног 
капацитета 
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б) Да је Понуђач у претходном периоду од 2017 до 2020 урадио пројектну 
документацију (Идејни пројекат или Пројекат за грађевинску дозволу или Пројекат за 
извођење) за водоводну мрежу дужине преко 1000км  
 

 Минимално 3 пројеката који су урађени у наведеном периоду  минималне 
дужине 1000,0 метара по пројекту, а у кумулативу преко 5,0км  

 
в) Да је Понуђач у претходном периоду од 2017 до 2020 урадио пројектну 
документацију (Идејни пројекат или Пројекат за грађевинску дозволу или Пројекат за 
извођење) за канализацију дужине преко 1000км  
 

 Минимално 3 пројеката који су урађени у наведеном периоду минималне 
дужине 1000,0 метара по пројекту, а у кумулативу преко 5,0км  

 
 
Опште напомене: 
* Не признају се референце где је наведена само израда Идејног решења 
* Не признају се референце реконструкција цевовода и резервоара, већ само 
нова градња 
 
Доказ: Списак наведених пројеката са основним карактеристикама, 
Инвеститором, Одговорним лицем Инвеститора и годином реализације, 
овереном од стране Понуђача (образац 7а) и за сваку референцу доставити 
потврду на обрасцу из конкурсне документације ( образац 8а) или на сопственом 
обрасцу из кога се може потврдити тражена рефернца оверену од овлашћеног 
лица Инверститора.  
 

IV КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
 
а) Да  има одговарајући кадровски капацитет: Да има минимум 1 (једног) стално 
запослененог или по уговору ангажованог инжењера са одговарајућим лиценцама и 
потврдама од ИКС о важности и то: 

 Минимум 1 (један) дипломирани грађевински инжењер хидрограђевинске 
струке (одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода 
и канализације) - Лиценца ИКС број 314  

Доказ:  

Приложити фотокопију лиценце потписане и оверена од стране инжењера и копија 

потврде о важности лиценце од Инжењерске коморе. 

За запослене у сталном радном односу приложити  М3А или МА образац образац 

,пријаве на обавезно социјално осигурање.  

За запослене ангажоване по основу уговора изван радног односа доставити 
фотокопију уговора о привременим и повременим пословима или уговора о допунском 
раду, из кога се може утврдити да су лица ангажована код понуђача, са потврдом о 
пријави на обавезно социјално осигурање.  
 
б) Да је именовани пројектант, који је у сталном радном односу или ангажован по 
уговору са одговарајућом лиценцом 314, у претходном периоду од 2017 до 2020  
изради техничку документацију из области водовода и канализације као одговорни или 
главни пројектант (Идејни пројекат или Пројекат за грађевинску дозволу или Пројекат 
за извођење) и то: 

 Минимум 2 пројекта резервоара мин. капацитетеа 150м3 
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 Минимум 3 пројекта водовода, минмалне укупне дужине 5км 

 Минимум 3 пројекта канализације, минималне укупне дужине 5км 
 

Опште напомене: 

* Не признају се референце где је наведена само израда Идејног решења 

* Не признају се референце реконструкција цевовода и резервоара, већ само 

нова градња 

Доказ:  

Списак наведених пројеката са основним карактеристикама, Инвеститором, 
Одговорним лицем Инвеститора и годином реализације, овереном од стране 
одговорног пројектанта  (образац 7б) и за сваку референцу доставити потврду на 
обрасцу из конкурсне документације ( образац 8б)  или на сопственом обрасцу из 
кога се може потврдити тражена рефернца оверену од овлашћеног лица 
Инверститора. 
 

 
V ОБИЛАЗАК ГРАДИЛИШТА – ОПЦИОНО   

 

- 1. Понуђач се обавезује да изврши обилазак локације и упозна са објектима на 
којима се изводе услуге, како би квалитетно извршио предметну услугу. Понуђач 
који не изврши увид, сматраће се као неозбиљан понуђач, и његова понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива.  

- Доказ који доставља понуђач 

- Понуђач приликом извршеног обиласка са представником наручиоца, 
добија оверену потврду од стране члана комисије и представника 
наручиоца са којим је извршио обилазак, која се налази у прилогу 
конкурсне документације.  

- Због новонастaлих мера, обилазак није обавезујући  

 

VI СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

- Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у 

даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у 

отвореном поступку јавне набавке (достављају се уз понуду), као и испуњење 

својих уговорних обавеза (достављају се по закључењу уговора или по 

извршењу).  

- Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет 

понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде. 

Члан групе понуђача може бити налогодавац СФО. СФО морају да буду у валути 

у којој је и понуда.  

- Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност СФО мора се продужити.  

- СФО за добро извршење посла  

- Меница за добро извршење посла  

- Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана обостраног потписивања Уговора доставља 

бланко сопствену меницу, као средство финансијског обезбеђења за добро 
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извршење посла преда Наручиоцу, која је издата са клаузулом „без протеста“ и 

„без извештаја“ потписана од стране законског заступника или лица по 

овлашћењу законског заступника, на начин који прописује Закон о меници  

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка 

Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења 

регистра меница и овлашћења („Сл. гласник  РС“ бр.56/11 и 80/15) и то 

документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са 

одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и 

менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).  

- Менично писмо - овлашћење којим понуђач  овлашћује наручиоца да 

може наплатити меницу на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а) са 

роком важења минимално 30 дана дужим од рока важења  понуде, с тим да 

евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока 

важења менице и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу 

Закона о меници.  

- овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање 

менице и меничног  овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и 

менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;  

- 2) фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за 

располагање новчаним средствима понуђача код пословне банке, оверену од 

стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да 

се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији 

депо картона),  

- 3) фотокопију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за 

потпис менице/овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање),  

- 4) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије 

(фотокопија Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је 

извршила  регистрацију  менице или извод са интернет странице Регистра 

меница и овлашћења НБС)  

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. 
у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 
5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом.  
 

 Испуњеност додатних услова дефинисане чл. 76.ЗЈН , за учешће у поступку 
предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под 
редним бројем 1, 2, 3 и 4. , понуђач доказује достављањем тражених 
докумената одређених конкурсном документацијом. 
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 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 
подизвођача (Образац 7. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 
услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 6. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, 

односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења 

Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко 
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од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

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

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

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

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 

законом којим се уређује електронски документ. 

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

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 

управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе. 

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

ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 

издати од стране надлежних органа те државе 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 

критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна 

узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

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

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда 

са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

  Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, 

наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде, о 

датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти 

рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 

присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 

кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 

извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују 

овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 

VI  ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних  услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном 
докумнтацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће 
у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном 
документацијом (Образац 6); 

7) Списак и Потврда о референцама (Образац 7) 
8) Образац о стручним референцама (Образац 8)  
9) Потврда о посети локације  
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Образац бр. 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од ____________ године за јавну набавку услуга -    

Услуга израде пројектно техничке документације комуналне 

инфраструктуре комплекса ``Градац``, ЈН број: 01/20  

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

Адреса понуђача:  

 

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

Интернет страница на којој су докази из 

чл. 77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не 

достављају уз понуду)  

 

 

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: 

 

 Интернет страница на којој су 

докази из чл. 77. ЗЈН јавно доступни 

(уколико се не достављају уз понуду)  

 

 

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: 

 

 Интернет страница на којој су 

докази из чл. 77. ЗЈН јавно доступни 

(уколико се не достављају уз понуду)  

 

 

Напомена:  

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

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

попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 

1) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

  

Име особе за контакт: 

 

 Интернет страница на којој су 

докази из чл. 77. ЗЈН јавно доступни 

(уколико се не достављају уз понуду)  

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Интернет страница на којој су 

докази из чл. 77. ЗЈН јавно доступни 

(уколико се не достављају уз понуду)  

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Интернет страница на којој су 

докази из чл. 77. ЗЈН јавно доступни 

(уколико се не достављају уз понуду)  

 

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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         ОБРАЗАЦ бр.2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ   

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Јавна набавка услуга – Услуга израде 
пројектно техничке документације комуналне инфраструктуре 
комплекса ``Градац``, ЈН број: 01/20 

 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а  

 

 

_______________________ динара 

Износ ПДВ-а  

_______________________ динара 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом  

_______________________ динара 

 

Рок извршења услуге 1. Рок завршетка у свему према 

динамичком плану  

Рок плаћања 1. По привременим ситуацијама за сваки 

део пројектне документације посебно 

2. Рок плаћања 30 дана по предаји 

привремене ситуације сходно 

условима под 1. 

Место вршења услуге  

 фцо Давалац услуга 

Рок важења понуде  

______ дана од дана отварања понуда (рок 

важења понуде не може бити краћи од 30 

дана од дана отварања понуда) 

У цену су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке. 

Место:_____________                                                                   Понуђач 

Датум:_____________                         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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Образац бр. 3 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ , 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну 
набавку услуга - Услуга израде пројектно техничке документације 
комуналне инфраструктуре комплекса ``Градац``, ЈН број: 01/20, 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. 

 

 

Место:_____________                                                                  Понуђач 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
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Образац бр. 4 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

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

даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке услуга - Услуга израде пројектно техничке 
документације комуналне инфраструктуре комплекса ``Градац``, ЈН број: 
01/20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 

 

 

 

Место:_____________                                                                  Понуђач 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 

 

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

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

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

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

године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. 

став 1. тачка 2) Закона.  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр. 5 

 

  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН  

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

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-услуге :  Услуга израде пројектно техничке 
документације комуналне инфраструктуре комплекса ``Градац``, ЈН број: 

01/20, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

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, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. 

став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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Образац бр. 6 

 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН   

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____________________________________________, у поступку 
јавне набавке  услуга - Услуга израде пројектно техничке документације 
комуналне инфраструктуре комплекса ``Градац``, ЈН број: 01/20 

 испуњава све услове из члана 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 (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

Место:_____________                                                                Подизвођач 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ОБРАЗАЦ бр. 7а 

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА ИЗ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ОД 2017 ДО 2020 ГОД. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ: Услуга израде пројектно техничке документације комуналне инфраструктуре комплекса ``Градац`` 

 

РЕД.

БР НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНИХ УСЛУГА НАРУЧИЛАЦ 

ОДГОВОРНО 

ЛИЦЕ 

НАРУЧИОЦА 

ГОДИНА 

РЕАЛИЗ. 

ПРОЈЕКТА 

ВРЕДНОСТ 

УГОВОРЕНИХ 

РАДОВА са ПДВ 

МЕРОДАВНЕ 

ВЕЛИЧИНЕ 

ОБЈЕКТА 

НАПОМЕ

НА 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо таћност наведених података. 

Датум,                Одговорно лице понуђача  

 

_______________             ___________________________ 

Напомена: за групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. За сваку наведену референцу, потребно је 
приложити Потврду о рефернци коју потписује Инвеститор/Наручилац.  

 

 



24 

 

ОБРАЗАЦ бр.7б 

СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА ИЗ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ОД 2017 ДО 2020 ГОД. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ: Услуга израде пројектно техничке документације комуналне инфраструктуре комплекс 

Табела б РЕФЕРНЦЕ ЗА ОДГОВОРНОГ/ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА          

име и презиме:______________________ , бр. Лиценце: ______________ 

РЕД.Б

Р НАЗИВ ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНИХ УСЛУГА НАРУЧИЛАЦ 

ОДГОВОРНО 

ЛИЦЕ 

НАРУЧИОЦА 

ГОДИНА 

РЕАЛИЗ. 

ПРОЈЕКТА 

МЕРОДАВНЕ 

ВЕЛИЧИНЕ 

ОБЈЕКТА НАПОМЕНА 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо таћност наведених података. 

Датум,                     Одговорни пројектант 

                

_______________             ___________________________ 

Напомена: потписује одговорни пројектант на кога се односи референца. За сваку наведену референцу, потребно је приложити 
Потврду о рефернци коју потписује Инвеститор/Наручилац.  
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 Образац 8а  

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

П О Т В Р Д А 

Пословно име наручиоца и адреса  

 ________________________________________________________ 

Овим потврђујемо да је ___________________________ из 

______________________________ 

                                      (пословно име понуђача)                                   (адреса понуђача) 

 

као Понуђач за потребе Наручиоца квалитетно и у уговореном року израдио пројектно 

техничку документацију у целости : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

(навести назив пројектно техничке документације) 

Укупна дужина пројектоване мреже износи  ____________________________ метара 

Услуга  је извршена на  основу уговора број __________ од _________________ 

Датум почетка услуге (израде пројектно техничке документације) : 

________________________ 

Датум завршетка услуге (примопредаје пројектно техничке документације) 

_________________. 

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  

Контакт особа Наручиоца и телефон :  

___________________________________________ 

 

Датум и место                   потпис овлашћеног лица Наручиоца 

 

_________________                                        __________________________ 

(Образац копирати у потребном броју примерака) 

Напомена: Може се приложити и раније идата потврда за референцу која садржи 

све податке из обрасца 8а 

 



26 

 

Образац 8б  

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦУ ИНЖЕЊЕРА 314 

 

 

П О Т В Р Д А 

Пословно име наручиоца и адреса 

  ________________________________________________________ 

Овим потврђујемо да је __________________________, који поседује лиценцу издату 

од стране      (име и презиме) 

ИКС  ____________________________  

    (број лиценце)     

био ангажован као одговорни/главни пројектант за потребе Послодавца на следећим 

пословима: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________ 

(навести назив пројектно техничке документације) 

Укупна дужина пројектоване мреже износи  ____________________________ метара 

Радови су извршени основу уговора број______________ од ________________. 

Датум почетка израде пројектно техничке документације је : . 

Датум завршетка израде (примопредаје) пројектно техничке документације 

је______________. 

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  

Контакт особа Наручиоца и телефон:  

_____________________________________________ 

 

Датум и место                                           потпис овлашћеног лица  

 

_________________                                  _______________________________ 

(Образац копирати у потребном броју примерака) 

Напомена: Може се приложити и раније идата потврда за референцу која садржи 

све податке из обрасца 8б 
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                                                                                                              Образац бр.9 

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

Потврђујем да је Понуђач ______________________________________, са 
седиштем у ____________________, ул._________________________, 
бр._______, дана __.__.2019. године, присуствовао обиласку локације за Услуга 
израде пројектно техничке документације комуналне инфраструктуре 
комплекса ``Градац``, ЈН бр. 01/20 

 
Потврда се издаје за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности број  

   и у друге сврхе се не може употребити. 

Понуде које не садрже ову Потврду о посети локације објекта неће се узимати у 
разматрање.  
 

Место:______________________ 

 

Датум:______________________                             Потпис представника Понуђача 

 

                                                                       ____________________________ 

                                         М.П.                         

                                                                      Потпис представника Наручиоца 

                              

                                                                       ____________________________ 

 

 

Напомена: Понуђач је у обавези (Опционо) да пре достављања понуде, обиђе 

локацију и у потпуности се упозна са стањем на терену, о чему ће добити 

потписану и печатирану потврду од стране Наручиоца. Пре обиласка локације, 

представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније 

представнику Наручиоца, Емина Гусинац, на број телефона 062/8083 805 

Представник Понуђача је у обавези да пре обиласка локације приложи 

Наручиоцу овлашћење Понуђача. Оверена и потписана потврда је саставни део 

понуде. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

      Понуђач је дужан попунити, потписати и оверити печатом модел уговора 

У Г О В О Р 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА 

Набавка услуга – Услуга израде пројектно техничке документације комуналне 
инфраструктуре комплекса ``Градац``, ЈН бр 01/20 

 

Закључен  у    , дана __.__.2019. године између: 

      1. РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА САНЏАКА СЕДА доо, ул. 7 Јула ббр, ПИБ 
102527033, матични број 17430521 коју заступа директор Самир Качапор, у даљем 
тексту Наручилац/купац. 

      

2._____________________________,ул._____________________________________

_____, ПИБ: ___________, Матични број: _____________, рачун 

бр.__________________ , отворен код пословне банкe _____________, којe заступа 

__________________ (у даљем тексту Давалац услуге). 

                                                                                                          

Уговорне стране претходно констатују: 

- да је Наручилац, на основу члана 39. став 1. и члана 53. Закона о јавним набавкама 
(''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), и на основу 

позива за подношење понуда за јавну набавку услуга - Услуга израде пројектно 
техничке документације комуналне инфраструктуре комплекса ``Градац``, 
објављеног на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца, дана 
   . године, спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга 
бр.     

- да понуда Понуђача број (попуњава Наручилац), од (попуњава Наручилац), у 

потпуности одговара обрасцу понуде и обрасцу структуре понуђене цене, који се 

налазе у прилогу и саставни су део овог уговора, и испуњава све услове из ЗЈН, 

конкурсне документације и Техничких спецификација; 

-  да је Наручилац услуга у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача 

(попуњава Наручилац) и Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац), од 

(попуњава Наручилац), изабрао Даваоца услуга, чиме су се коначно стекли услови за 

закључење уговора.  

- Предмет уговора Давалац услуга ће реализовати у сарадњи са (навести назив 

подизвођача/понуђача у заједничкој понуди, назив, адресу, ПИБ, матични број и име 

особе овлашћене за заступање, као и који део уговора се поверава истим):  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Уговорне стране су сагласне у следећем:          

Члан 1. 
 

 Предмет овог Уговора је услуга - Услуга израде пројектно техничке 
документације комуналне инфраструктуре комплекса ``Градац``, а у складу 

са спроведеним поступком јавне набавке мале вредности мале вредности број:  
   . 
 

Члан 2. 

 Цена услуга дата је понудом која је саставни део овог Уговора, у укупном износу 
од _______________  динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом. 

 Цену утврђену понудом Давалац услуга нема права да повећава за време  
извршења овог Уговора. 

Члан 3. 

Давалац услуга се обавезује да услуге из члана 1. овог Уговора изврши према 
Техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације. 
 

Давалац услуге се обавезује да пројектну документацију из члана 1. овог 
Уговора изради стручно и квалитетно, према правилима струке и са пажњом 
привредника, а у свему према добијеној Техничкој спецификацији и осталим условима 
и налозима Наручиоца услуга, уз поштовање важећих прописа Републике Србије, као и 
важећим нормама и стандардима за врсту пројектовања које је предмет овог Уговора. 

Члан 4. 

   Наручилац услуга се обавезује да Даваоцу услуга за извршену услугу изврши 

исплату у року од  30 дана од дана пријема фактуре у седишту Наручиоца услуге 

(Привремен ситуације за сваку врсту послова посебно, која се доставља по предаји 

делова пројектне документације). Плаћање се врши на текући рачун Даваоца услуга на 

број _____________________________, банка ___________________. 

Члан 5. 

 Рок за извршење услуга је према условима из понуде тј. Јавне набавке бр: 

01/20, _______________ Време за обезбеђење локацијских услова и грађевинске 

дозволе не улази у рок извршења услуга. 

Члан 6. 

У случају неоправданог кашњења у обављању активности Давалац услуга се 
обавезује на плаћање пенала у износу од 2 ‰/дан, са тим да тако обрачунати износ не 
може прекорачити 5% (пет процената) од уговорене вредности услуга из члана 2. овог 
Уговора.  

Уговорна казна се обрачунава и одбија приликом коначног обрачуна за 
извршене услуге. 

Члан 7. 
 

Уколико Наручилац услуга за случај из члана 5. претрпи штету у висини већој од 
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остварене уговорене казне има право и на накнаду штете у висини разлике између 
остварене уговорене казне и висине претрпљене штете. 

 Накнаду штете уговорне стране ће настојати да утврде споразумно. 

Члан 8. 

Давалац услуга је дужан да наведене пројекте испоручи у штампаној форми у 5 
(пет) укоричена примерка и 5 (пет) примерака у електронској форми (5 ЦД-а).  
 

 Место извршења услуга: фцо Давалац услуга. 

Члан 9. 

Давалац услуга гарантује да ће извршена услуга из члана 1. овог Уговора бити у 
складу са свим прописаним законским нормама које регулишу ову област. 
 

У случају када Наручаилац услуге у било којој фази извршења услуге утврди да 
у квалитету извршења услуге постоје пропусти који се могу отклонити Давалац услуга 
је дужан исте отклонити одмах по пријави Наручиоца услуге без накнадног 
фактурисања. 

У случају поновљене рекламације као и у случају када Наручилац услуге утврди 
да у извршеној услузи постоје пропусти који се не могу отклонити Наручилац услуге 
задржава право раскида овог Уговора и право на накнаду настале штете. 

Члан 10. 

 Овај Уговор ступа на правну снагу даном потписивања истог и важи до 
испуњења обавеза из овог Уговора, а најдуже до годину дана. 

Члан 11. 

 Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани 

овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

Члан 12. 

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове поводом реализације 
обавеза утврђених овим Уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не 
дође, надлежан је Привредни суд у Краљеву.  

Члан 13. 

 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна 
страна задржава по 2  (два) примерка. 

 

 

            НАРУЧИЛАЦ  УСЛУГА                                                        ДАВАЛАЦ УСЛУГА 

 

  М.П.  ____________________                                          М.П. _____________________ 
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Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 

са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, може представљати 

негативну референцу према члану 82. став 1. тачка 3) ЗЈН; 

Понуђач, којем је уговор додељен,у обавези је да достави наручиоцу потписан 

уговор  у року не дужем од пет дана рачунајући од дана када му је достављен уговор 

на потписивање, осим у случају оправданих разлога, тј. објективних околности када 

рок може бити дужи о чему је понуђач дужан обавестити наручиоца. 

 

Динамика испоруке појединих делова пројекта ће се дефинисати анексом Уговора. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на оригиналним обрасцима 

из Конкурсне документације. 

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: Регионална развојна агецнија Санџака СЕДА доо, 7 Јули 

бб, 36300 Нови ПАзар, са назнаком: 

 ,,Понуда за јавну набавку услуга - Услуга израде пројектно техничке 
документације комуналне инфраструктуре комплекса ``Градац``, ЈН број 

01/20  НЕ ОТВАРАТИ” 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

27.03.2020. године,  до 13,00 часова.   

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, 

односно 27.03.2020. године у 13,15 часова у просторијама Наручиоца. 

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

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 

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

датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом.   

Понуда мора да садржи попуњен, оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5); 
 Образац  изјаве подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 (Образац 7,8); 
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 Потврда о извршеном обиласку локације (Образац 9); 
 Модел уговора;  
 Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 

за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање; 
 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке понуде. 

 

Понуда се доставља  на обрасцима из Конкурсне документације. 

Понуђач треба пажљиво да проучи конкурсну документацију, као и сва упутства, 

обрасце, услове уговора и техничке карактеристике. Уколико понуђач не испуни све 

тражене услове и не достави све доказе захтеване конкурсном документацијом, или 

достави понуду која према својој суштини не одговара конкурсној документацији у 

свему, имаће за резултат одбијање  понуде.  

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио 

све услове из конкурсне документације. Накнадне рекламације, које су последица 

нетачно и недовољно прикупљених информација, или погрешно процењених 

околности или услова, односно недовољног знања, наручилац ће одбити као 

неосноване. 

Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду читко и у 

потпуности  попуњени, потписани и оверени печатом. 

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити важећи 

само ако је исти оверила печатом и парафирала овлашћена особа.  

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани тако да се не могу 

накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно 

прилози, а да се видно не оштете листови или целина тих докумената. 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу,  Регионалне 

развојне аганције Санџака СЕДА доо, ул 7 Јула бб, 36300 Нови Пазар, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку  услуга - Услуга израде пројектно техничке 
документације комуналне инфраструктуре комплекса ``Градац``,  ЈН број: 
01/20, НЕ ОТВАРАТИ”,  или 

„Допуна понуде за јавну набавку  услуга - Услуга израде пројектно техничке 
документације комуналне инфраструктуре комплекса ``Градац``,  ЈН број: 
01/20, НЕ ОТВАРАТИ” или 



34 

 

„Опозив понуде за јавну набавку  услуга - Услуга израде пројектно техничке 
документације комуналне инфраструктуре комплекса ``Градац``,  ЈН број: 
01/20, НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку  услуга - Услуга израде пројектно 
техничке документације комуналне инфраструктуре комплекса ``Градац``, 
ЈН број: 01/20, НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

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

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

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

понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач 

наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или 

као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са 

подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а 

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

подизвођача.  

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

набавци.  

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

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

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

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
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извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и  

2) ЗЈН, и то податке о:  

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

опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

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

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

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

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. РОК, УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

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

а)По привременим ситуацијама за сваки део пројектне документације посебно 

Рок плаћања 30 дана по предаји привремене ситуације сходно условима под а) 

Фактуре ће се испоставити посебно за сваки део пројекта према Образцу 2/1. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока вршења услуге 

Давалац услуга је дужан да наведене пројекте испоручи у штампаној форми у 5 (пет) 
укоричена примерка и 5 (пет) примерака у електронској форми (5 ЦД-а).:  
 

Место извршења услуга: фцо Давалац услуга. 

Услуга ће се извршити до 30.05.2019.године  

9.3. Захтев у погледу места вршења услуге 

Место пружања услуга је: фцо Давалац услуга. 

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

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, с тим да ће 

се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. У цену треба 

да се урачунају сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.  

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

чланом 92. Закона. 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

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

Регионална развојна агенција Санџака СЕДА, 7 Јула бб, 36300 Нови ПАзар 

електронске поште на е-маил: samir.buhic@seda.org.rs, тражити од наручиоца 

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

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

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

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 01/20. 

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. 

Потенцијални понуђач дужан је да изврши увид у локацију  и преузме Потврду о 

извршеном обиласку локације. Контакт особа за  обилазак локације  је Емина 

Гусинац телефон број 062/8083 805.   

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. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да 

од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање. 
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13. 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.  

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

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

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

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог ЗЈН.  

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

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

Републичка комисија).  

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

е-маил: samir.buhic@seda.org.rs или препорученом пошиљком са повратницом на 

адресу наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

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

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

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

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

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 

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

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

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

пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

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

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 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.  

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

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

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

7) потпис подносиоца.  

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

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

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

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 

да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши 

увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 

финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 

за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... 

[навести редни број јавне набавке;.  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

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

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1, или  

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

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде 

о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 

заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке 

Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

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

 

 

                                                           

 

 

 


