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         ОПШТИНА ЖАБАРИ 
           ОПШТИНСКА УПРАВА   

                      ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, тел: 012/250-114, факс: 012/250-232,  

                                              e-meil: ouzabari.investicije@gmail.com;  www.zabari.rs 

             ПИБ 102672556, Матични број 07162456, шифра делатности 8411 

 

 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 
 
Број: 404-115/2017-01 
Датум: 23.08.2017. год. 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПО ПАРТИЈАМА - УСЛУГЕ 

 

Набавка услуга:  
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
 

 
БРОЈ ЈНМВ: 18/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 31.08.2017. године до 1000 часова 

Јавно отварање: 31.08.2017. године у 1030 часова 

 
 

Жабари, август 2017. године 
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и члана 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 по партијама услуге, број ЈНМВ 18/2017, бр. 404-115/2017-01 од 22.08.2017. 
године, и Решења о образовању комисије, број ЈНМВ 18/2017, бр. 404-115/2017-01 од 
22.08.2017. годинеза јавне набавке припремљена је 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у поступку јавне набавке мале вредности по партијама - услуга 

Набавка услуга:  

Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 

Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 

ЈНМВ 18/2017 
 
 
Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, 
место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне 
услуге и сл. 

4. 

III Техничка документација и планови  5. 

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 
упутство како се доказује испуњеност тих услова 

6. 

V Критеријуми за доделу уговора 12. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 13. 

VII Модел уговора 30. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 37. 

 
 
Конкурсна документација има укупно 46 страна. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1.Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Општинска управа општине Жабари 
Адреса:ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари 
ПИБ 102672556, Матични број 07162456 
Интернет страница:www.zabari.org.rs. 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности по 
партијама, услуге, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 18/2017 су УСЛУГЕ – 
Набавка услуга:  
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
Ознака из општег речника набавке: 
71320000 – Услуге техничког пројектовања 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: НЕ 
6. Партије 

Предмет јавне набавке обликован је у две партије и то: 
Предмет јавне набавке бр. 18/2017 су УСЛУГЕ 
Набавка услуга:  
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
Ознака из општег речника набавке: 
71320000 – Услуге техничког пројектовања 

7. Врста оквирног споразума: НЕ 
8. Критеријум за доделу уговора 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“.  
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену, наручилац ће 
избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду оног 
понуђача која је прва заведена код наручиоца. 

9.Процењена вредност јавне набавке по партијама:  
Процењена вредност Партије 1. износи 150.000,00 динара без ПДВ-а. 
Процењена вредност Партије 2. износи 120.000,00 динара без ПДВ-а. 
Процењена вредност јавне набавке, у укупном износу без ПДВ-а, износи 270.000,00 
динара. 

10. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Весна Николић, ouzabari.investicije@gmail.com. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 
РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
Главни пројекат заштите од пожара и аутоматске дојаве пожара урадити у складу 
са Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) за 
потребе прибављања сагласности МУП РС. 
 
 
 Техничку документацију Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на 
ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
 дужине 500 метара урадити у складу са чланом 59. Закона о јавним путевима 
("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), Правилником 

о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према 
класи и намени објеката и свим подзаконским актима, а све у циљу добијања акта надлежног 
органа за издавање акта и реализације пројекта.  

Техничку документацију израдити у складу са овим Законом о јавним путевима, 
техничким прописима и стандардима и која садржи: општи део, пројектни задатак, 
технички опис, ситуациони план, уздужни профил, попречне профиле, детаље потребне 
за извођење радова, пројекат саобраћајне сигнализације и опреме, опис радова са 
предмером и предрачуном, пројекат регулисања саобраћаја за време извођења радова 
и техничку контролу техничке документације 
 
Документацију обрадити у одговарајућем Office софтверском пакету и све испоручити у 
штампаном облику стандардног формата, 2 ПРИМЕРКА, а у електронском облику. 
Одговорни пројектант је у обавези да обиђе предметни терен и све евентуалне нејасноће 
пре, у току и за време предвиђеном за пројектовање, у договору са Наручиоцем разјасни 
и тиме заједнички отклоне могућности за грешке у документацији.  
 

ПОНУЂАЧ У СВОЈОЈ ПОНУДИ  ТРЕБА ДА ОБУХВАТИ СВЕ ТРОШКОВЕ  
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
 

Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, 
стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.  

Реализација уговора ће се вршити у складу са Законом, Правилницима, 
прописима, стандардима, правилима струке.  

Подношењем понуда понуђачи потврђују да су потпуно упознати са важећим 
законима, подзаконским актима, уредбама и правилима која на било који начин могу 
утицати, или се примењивати на поступак уступања, уговарања и извођења предметне 
услуге. 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Саставни део конкурсне документације су:  
 
ПЗИ за инвестиционо оджавање ОШ „Херој Роса Трифуновиж“ Александровац, 
Општина Жабари,  

fwdfwreskolaherojrosatrifunovic.zip
 

Елаборат енергетске ефикасности зграде, ОШ „Херој Роса Трифуновиж“ 
Александровац, Општина Жабари,  
 

EEZ OS Rosa Trifunovic Aleksandrovac+ss+ns.pdf  
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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 поглављуVI 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 
снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН 
 

ЗА ПАРТИЈУ 1.  
- Решење надлежног Министарства 

унутрашњих послова РС за 
привредно друштво за обављање 
послова израде главног пројекта 
заштите од пожара,  

- Решење надлежног Министарства 
унутрашњих послова РС за 
привредно друштво за пројектовање 
посебних система и мера заштите од 
пожара и то – Израда пројеката 
стабилних система за дојаву пожара. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом,а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 
у наредној табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

ИЗЈАВА (Образац 5. у 
поглављу VI ове 
конкурсне 
документације), којом 
понуђач под пуном 
материјалном и 
кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава 
додатне услове за 
учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом 
конкурсном 
документацијом.  
 

 ЗА ПАРТИЈУ 1.  
За учешће у поступку јавне набавке понуђач мора да располаже 
пословним капацитетом и то: да је у последње 3 (три) године 
(2014, 2015 и 2016. године) урадио 3 Пројекта заштите од пожара 
и 3 пројекта стабилних система за аутоматску дојаву пожара. 
Доказ:  
Уговори са окончаним ситуацијама или рачунима о релазацији  
3 Пројекта заштите од пожара и  
3 пројекта стабилних система за аутоматску дојаву пожара  
за последње 3 (три) године (2014, 2015 и 2016. године) 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 Да располаже довољним кадровским капацитетом, и то: 

За партију 1: 
да у радном односу има минимално 2 (два) дипломирана 
инжењера (на неодређено или одређено време) и то:  
- 1 дипломираног инжењера са лиценцом Одговорног 

пројектанта и са Лиценцом Министарства унутрашњих 
послова за ираду Главног пројекта заштите од пожара; 

- 1 дипломираног инжењера са лиценцом Одговорног 
пројектанта и са Лиценцом Министарства унутрашњих 
послова за пројектовање посебних система и мера заштите 
од пожара и то – Израде пројеката стабилних система за 
дојаву пожара. 

или да су ангажовани ван радног односа по другим уговором. 
 
За партију 2: 
да у радном односу има минимално 1 (једног) дипломираног 
инжењера (на неодређено или одређено време) са једном од 
лиценци: 
- дипл.грађ.инж. лиценца 312 или 315 
или да је ангажован ван радног односа по другим уговором који 
ће решењем бити именован за надзорне инжењере у предметној 
јавној набавци. 
 
Доказ за кадровскии капацитет, за обе партије: 
Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са 
потврдама о важности лиценце.  
Фотокопије потврде о важности лиценце морају се оверити 
печатом имаоца лиценце и његовим потписоми доставити 
заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: 
за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – 
фотокопија радне књижице и М-А или другог одговарајућег 
обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код 
понуђача: уговор - фотокопија уговора о ангажовању у складу са 
предметом ове јавне набавке). 
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Поред доказа за све партије, понуђач за Партију  1.  
доставља и следеће доказе: 
- Лиценцу Министарства унутрашњих послова за ираду Главног 
пројекта заштите од пожара; 
- Лиценцу Министарства унутрашњих послова за пројектовање 
посебних система и мера заштите од пожара и то – Израде 
пројеката стабилних система за дојаву пожара. 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

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

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

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

ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, 
није предвиђена посебним прописом 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У 
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 
6. у поглављу VI ове конкурсне документације),потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  

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

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове 
испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављуVI 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. 
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Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 
додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих 
доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 

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

обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 
одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног 
суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично 
дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 
да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 
њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 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. 
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4) Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ:  

 
ЗА ПАРТИЈУ 1.  
- Решење надлежног Министарства унутрашњих послова РС за привредно друштво 

за обављање послова израде главног пројекта заштите од пожара,  
- Решење надлежног Министарства унутрашњих послова РС за привредно друштво 

за пројектовање посебних система и мера заштите од пожара и то – Израда 
пројеката стабилних система за дојаву пожара. 

 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

ЗА ПАРТИЈУ 1.  
За учешће у поступку јавне набавке понуђач мора да располаже пословним капацитетом и то: да је у 
последње 3 (три) године (2014, 2015 и 2016. године) урадио 3 Пројекта заштите од пожара и 3 
пројекта стабилних система за аутоматску дојаву пожара. 
Доказ:  
Уговори са окончаним ситуацијама или рачунима о релазацији  
3 Пројекта заштите од пожара и  
3 пројекта стабилних система за аутоматску дојаву пожара  
за последње 3 (три) године (2014, 2015 и 2016. године) 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
Да располаже довољним кадровским капацитетом, и то: 
За партију 1: 
да у радном односу има минимално 2 (два) дипломирана инжењера (на неодређено или одређено 
време) и то:  
- 1 дипломираног инжењера са лиценцом Одговорног пројектанта и са Лиценцом Министарства 

унутрашњих послова за ираду Главног пројекта заштите од пожара; 
- 1 дипломираног инжењера са лиценцом Одговорног пројектанта и са Лиценцом Министарства 

унутрашњих послова за пројектовање посебних система и мера заштите од пожара и то – 
Израде пројеката стабилних система за дојаву пожара. 

или да су ангажовани ван радног односа по другим уговором. 
 
За партију 2: 
да у радном односу има минимално 1 (једног) дипломираног инжењера (на неодређено или 
одређено време) са једном од лиценци: 
- дипл.грађ.инж. лиценца 312 или 315 
или да је ангажован ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именован за 
надзорне инжењере у предметној јавној набавци. 
 
Доказ за кадровскии капацитет, за обе партије: 
Копије личних лиценци издатих од Инжењерске коморе Србије са потврдама о важности лиценце.  
Фотокопије потврде о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим 
потписоми доставити заједно са доказима о радном статусу (докази о радном статусу: за наведеног 
носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и М-А или другог 
одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор - 
фотокопија уговора о ангажовању у складу са предметом ове јавне набавке). 
 
Поред доказа за све партије, понуђач за Партију  1.  доставља и следеће доказе: 
- Лиценцу Министарства унутрашњих послова за ираду Главног пројекта заштите од пожара; 
- Лиценцу Министарства унутрашњих послова за пројектовање посебних система и мера заштите од 
пожара и то – Израде пројеката стабилних система за дојаву пожара. 
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачке1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, и то: 

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру 
који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно 
доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. 
apr.gov.rs 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 
1. Критеријум за доделу уговора:  

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 
понуђена цена“.  
Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 
 

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

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 
У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену, наручилац ће 
избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду оног 
понуђача која је прва заведена код наручиоца. 
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VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 
 
 
Р.бр.  Назив Образац 

1. Образац понуде Образац 1 

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

попуни 

Образац 2 

3. Образац трошкова припреме понуде Образац 3 

4. Образац изјаве о независној понуди Образац 4 

5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН 

Образац 5 

6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за 

учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН 

Образац 6 

7. Образац изјаве понуђача о средствима финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале 
вредности по партијама, УСЛУГЕ, ЈНМВ број 18/2017 

 
Набавка услуга:  
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
 
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 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН ЈЕ У ДВЕ ПАРТИЈЕ 
УКОЛИКО ПОНУЂАЧИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ, 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЋЕ ПОПУЊАВАТИ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ ПОСЕБНО. 
ПОНУЂАЧ МОРА ДА ЗАОКРУЖИ БРОЈ ПАРТИЈЕ ЗА КОЈУ 

ПОДНОСИ ПОНУДУ 
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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- ЈНМВ број 18/2017 

 
Набавка услуга:  
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
 

 
 

Израда Главног пројекта 
заштите од пожара за 
потребе прибављања 
сагласности МУП РС. 
Пројекат се доставља у три 
штампана примерка (за 
сваки објекат посебно) и у 
електронској форми путем 
е-мила или на ЦД-у 

Израда Пројекта за 
извођење система 
детекције дојаве пожара 
(ручну и аутоматску) за 

потребе прибављања 
сагласности МУП РС. 
Пројекат се доставља у три 
штампана примерка (за 
сваки објекат посебно и у 
електронској форми путем е-
мила или на ЦД-у 

 
 
 
 

УКУПНО 

 
Укупна цена без 
ПДВ-а  
 

   

 
ПДВ 

   

 
Укупна цена са 
ПДВ-ом 
 

   

 
Рок и начин 
плаћања 
(не дужи од 45 дана) 

   

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи 
од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

   

 
Рок извршења 
услуга 
(најдуже 50 
календарских 
дана) 

   

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
 

 

Укупна цена без ПДВ-а  
 

 

Словима 
 

 

Вредност ПДВ-а 
 

 

Словима 
 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Словима 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
(не дужи од 45 дана) 
 

 

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда) 
 

 

 
Рок извршења услуга 
(најдуже 50 календарских дана) 
 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

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 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Предмет ЈН Укупна 

цена  без 
ПДВ-а  

ПДВ Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2  3 4 (2x3) 

 
Партија 1. – Израда Главног пројекта 
заштите од пожара и пројекта за 
извођење система детекције и дојаве 
пожара за објекат ОШ „Херој Роса 
Трифуновић“ Александровац, улица 
Краља Александра Обреновића бб, 
Александровац, 
 

   

 
Партија 2. – Израда техничке 
документације „Радови на ојачању 
коловозне конструкције општинског 
локалног пута Тићевац - Врбница“. 
 

   

 
УКУПНО: 

 
 

  

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 2. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 
набавке; 

 у колону 3. уписати колико износи ПДВ; 

 у колону 4. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке (помоножити колону 2. и 3.). 
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ___________________________________, 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
 (Назив понуђача) 
даје:  

 
ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
   
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности, услуге, по партијама 
Набавка услуга:  
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
број ЈН 18/2017, 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 ЗЈН 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) 
ЗЈН. 
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 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач___________________________________________________________у 
поступку јавне набавке мале вредности по партијама, услуге 
 
Набавка услуга:  

Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 

Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 

 
број ЈН 18/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијомза 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); 
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5) Понуђач испуњава додатне услове: 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
ЗА ПАРТИЈУ 1.  
За учешће у поступку јавне набавке понуђач мора да располаже пословним капацитетом и то: да је у 
последње 3 (три) године (2014, 2015 и 2016. године) урадио 3 Пројекта заштите од пожара и 3 
пројекта стабилних система за аутоматску дојаву пожара. 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
Да располаже довољним кадровским капацитетом, и то: 
За партију 1: 
да у радном односу има минимално 2 (два) дипломирана инжењера (на неодређено или одређено 
време) и то:  
- 1 дипломираног инжењера са лиценцом Одговорног пројектанта и са Лиценцом Министарства 

унутрашњих послова за ираду Главног пројекта заштите од пожара; 
- 1 дипломираног инжењера са лиценцом Одговорног пројектанта и са Лиценцом Министарства 

унутрашњих послова за пројектовање посебних система и мера заштите од пожара и то – 
Израде пројеката стабилних система за дојаву пожара. 

или да су ангажовани ван радног односа по другим уговором. 
 
За партију 2: 
да у радном односу има минимално 1 (једног) дипломираног инжењера (на неодређено или 
одређено време) са једном од лиценци: 
- дипл.грађ.инж. лиценца 312 или 315 
или да је ангажован ван радног односа по другим уговором који ће решењем бити именован за 
надзорне инжењере у предметној јавној набавци. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

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

И З Ј А В У 
 
Подизвођач ________________________________________________________у 
поступку јавне набавкемале вредности по партијама, услуге 
 

Набавка услуга:  
 
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
број ЈН 18/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печат 
 
 
 
 
 



Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари 

 

Конкурсна документација - ЈНМВ  бр. 18/2017 25/ 46 

 

 

(ОБРАЗАЦ 7) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 
О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

 
Обавезујем се да ћу истовремено са потписивањем додељеног уговора о јавној 
набавци мале вредности по партијама, услуге 
 
Набавка услуга:  

Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 

Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 

број ЈН 18/2017, доставити средство обезбеђења - једну бланко соло меницу на износ 
од 10% од укупно уговорене цене  без ПДВ-а, којом гарантује уредно извршење својих 
обавеза, менично овлашћење и картон депонованог потписа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум ________________                  М.П.                  Потпис овлашћеног лица 
           _______________________ 
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(ОБРАЗАЦ 8) 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
За oзбиљност понуде 

 
(Доставља понуђач уз понуду) 

 
На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину  
коришћења јединствених инструмената платног промета  
ДУЖНИК: _________________________  
М.Б.:        _________________________ (унети одговарајуће податке  
ПИБ:        _________________________ дужника – издаваоца менице)  
ТЕКУЋИ РАЧУН: ________________________  
КОД БАНКЕ:        ________________________  
 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице – 

 
КОРИСНИК: Општинска управа општине Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари (у 
даљем тексту: Поверилац)  
 
Јавна набавка мале вредности по партијама, услуге, ЈНМВ бр. 18/2017 

Набавка услуга:  
 
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
 
Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број 
__________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 
________________ (_________________________________ динара), 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а, као гаранција за озбиљност понуде. 
 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ 
(__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене 
менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком 
доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши 
наплату са свих рачуна Дужника  
____________________________________________________________________________ 
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу),  
 
код банака, а у корист Повериоца Општинска управа општине Жабари, Кнеза Милоша 103, 
12374 Жабари (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по Понуди 
заведеној код Повериоца – под бројем _____________________________ од 
_______________________, и код Дужника под бројем ___________________________ од 
_________________________.  
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Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих 
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 
рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати са рачуна.  
 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење 
и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.  
 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, 
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.  
 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).  
 
Рок важности менице мора бити до истека важења понуде. 
 
Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.  
 
 
Место и датум: ________________                                                     Издавалац менице  

_____________________________  
печат и потпис овлашћеног лица 
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(ОБРАЗАЦ 9) 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
За добро извршење посла 

(Доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора) 
 
 
На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину  
коришћења јединствених инструмената платног промета  
ДУЖНИК: _________________________  
М.Б.:        _________________________ (унети одговарајуће податке  
ПИБ:        _________________________ дужника – издаваоца менице)  
ТЕКУЋИ РАЧУН: ________________________  
КОД БАНКЕ:        ________________________  
 

 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
- за корисника бланко сопствене менице – 

 
 
КОРИСНИК: Општинска управа општине Жабари, Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари (у 
даљем тексту: Поверилац)  
 
Јавна набавка мале вредности по партијама, услуге, ЈНМВ бр. 18/2017 

Набавка услуга:  
 
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
 
Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број 
__________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 
________________ (_________________________________ динара), за добро извршење посла.  
 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ 
(__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене 
менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком 
доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши 
наплату са свих рачуна Дужника  
____________________________________________________________________________(унет
и одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу),  
код банака, а у корист Повериоца Општинска управа општине Жабари, Кнеза Милоша 103, 
12374 Жабари (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху финансијског обезбеђења по Уговору 
заведеном код Повериоца – под бројем _____________________________ од 
_______________________, и код Дужника под бројем ___________________________ од 
_________________________.  
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Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих 
наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 
рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати са рачуна.  
 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење 
и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.  
 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, 
статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је 
потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).  
 
Рок важности менице мора бити 15 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
менице мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење 
уговорне обавезе. 
 
Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 
(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.  
 
 
Место и датум: ________________                                                       Издавалац менице  

_____________________________  
печат и потписовлашћеноглица 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 

ЈНМВ број 18/2017 
Закључен између: 
 
Наручиоца: Општинска управа општине Жабари, 

          ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари  
ПИБ: 102672556 
Матични број: 07162456 
Број рачуна: 840-65640-21, Министарство финансија, Управа за трезор 
Телефон: 012/250114, Телефакс: 012/250-232 
коју заступа Небојша Миловановић, начелник Општинске управе општине Жабари 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
______________________________________________________________________ 
ПИБ: ________________________ 
Матични број: _________________ 
Број рачуна: _____________________ код _______________________ 
Телефон: __________________ Телефакс: _______________________ 
кога заступа ___________________________________ 
(у даљем тексту: Извршилац), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: ЈН број 18/2017, 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Наручилац у спроведеном поступку јавне набавке 
мале вредности по партијама, услуга број 18/2017 изабрао Извршиоца као 
најповољнијег понуђача за Партију 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара 
и пројекта за извођење система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој 
Роса Трифуновић“ Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, 
Александровац, 
. 
 

Члан 2. 
Предмет уговора је Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и 
пројекта за извођење система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој 
Роса Трифуновић“ Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, 
Александровац, ЈНМВ број 18/2017, на основу понуде Извршиоца  број 
_____________ од ___.___.2017. године и која је саставни део овог Уговора и Одлуке о 
додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности по партијама, услуга  18/2017, 
Општинске управе општине Жабари број _______________ од ___.___.2017. године. 
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Члан 3. 
Уговорне стране сагласно констатују да  укупна цена услуга из предмета Уговора 
износи 
- _____________________динара без ПДВ-а,  
-_____________________ динара ПДВ, односно 
-_____________________динара са ПДВ-ом. 
 
Уговорне стране су сагласнеда је цена из прихваћене понуде фиксна (непроменљива) 
током рока важења уговора и не подлеже променама ни из каквих разлога.  

 
Члан 4. 

Плаћање уговорене цене из претходног члана вршиће се по испостави окончане 
ситуције по завршетку посла и по испостављању Главног пројекта заштите од пожара и 
Пројекта стабилног система за аутоматску дојаву пожара – у року од 45 дана од овере 
ситуације.  

Члан 5. 
Наручилац може оспорити износ исказан у испостављеном рачуну у погледу квалитета 
услуга, врсте извршених услуга и сл.  
Уколико Наручилац оспори само део вредности услуга дужан је да у уговореном року 
исплати неоспорену вредност услуга.  
О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац  је дужан да обавести 
Извршиоца у року од пет дана од дана пријема рачуна чији је садржај оспорен.  
Уколико у том року не обавести Извршиоца о својим примедбама, сматраће се да нема 
примедби на обрачунате услуге.  

 
Члан 6. 

Извршилац је обавезан да Главни пројекат заштите од пожара и Пројекат стабилног 
система за аутоматску дојаву пожара заврши у року од ______________ календарских 
дана (најдуже 50 календарских дана) од дана увођења у посао, што ће бити 
констатовано записником од стране Наручиоца посла.  
Дан предаје пројеката биће констатован посебним записником.  
 

Члан 7. 
Обавезе Наручиоца:  
- Да преда Извршиоцу потребну документацију за израду Главног пројекта заштите од 
пожара и Пројекта стабилног система за аутоматску дојаву пожара (пројекат 
архитектуре, елаборат заштите од пожара, пројекат за извођење радова.....) и сачини 
записник о званичном увођењу у посао.  
- Да Извршиоцу услуге по примопредаји пројеката и испостави окончане ситуације 
исплати уговорену цену.  

Члан 8. 
Обавезе Извршиоца су: 
- да Главни пројекат заштите од пожара и Пројекат стабилног система за аутоматску 
дојаву пожара изради на основу Закона о планирању и изградњи("Сл. гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Правилника о 
садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке – 
документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015, 77/2015, 
58/2016 и 96/2016) и Законом о заштити од пожара("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 
20/2015), 
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- да у случају када Наручилац у било којој фази извршења услуге утврди да у квалитету 
услуге или гаранцији посоје пропусти који се могу отклонити, исте отклони одмах по 
Пријави Наручиоца без накнадног фактурисања, 
- да пројекте достави у адекватној електронској форми путем е-маил-а, потписан 
одговарајућим електронским сертификатом и у 3 одштампана и упакована примерка.  

 
Члан 9. 

Извршилац  се обавезује да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда за 
извршење својих уговорних обавеза, као средство финансијског обезбеђења 1 (једну) 
бланко соло меницу за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене 
цене без ПДВ-а, менична овлашћења и картон депонованих  потписа, као и копију 
захтева за регистрацију меница у Регистру меница НБС , оверен од стране Пословне 
банке . 
Рок важности менице мора бити 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење 
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице мора да се продужи за исти број дана за који ће бити 
продужен рок за извршење уговорне обавезе. 
Наручилац ће уновчити менице у случају да извршилац не испуњава своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
За све време трајања уговора наручилац је у поседу меница све до испуњења 
уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају 
Извршиоцу. 

Члан 10. 
Извршилац ће уговорену услугу извести __________________ (уписати ''самостално'' 
ако понуђач наступа самостално).  
Извршилац  ће део уговорених радова извршити преко подизвођача : 
1.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ 
____________, матични број ______________. 
2.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ 
____________, матични број ______________ 
3.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ 
____________, матични број ______________. 
односно у групи понуђача коју чине: 
1. ______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ 
____________, матични број ______________.  
2.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ 
____________, матични број ______________ 
3.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ 
____________, матични број ______________ 
 
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 
део услуге  изведен од стране подизвођача, као да их је сам извео.  
Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено 
солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.  
 

Члан 11. 
Ако Извршилац својом кривицом не изврши уговорене обавезе у року из члана 6. 
уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну од 1%о од укупно уговорене цене за сваки 
дан закашњења, с тим што укупна износ казне не може бити вежћи од 5% од укупне 
цене услуге. 
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Ако је доцња Извршиоца проузроковала Наручиоцу штету већу од вредности задржане 
наиме пенала, Наручилац има право на накнаду штете за разлику преко вредности 
пенала.  
Уколико је до задоцњења дошло из узрока за које Извршилац не одговара, уговорна 
казна се неће наплатити.  

Члан 12. 
Уговор ступа на снагу даном потписивања и остаје на снази до његовор извршења у 
потпуности.  
Уколико Извршилац не изврши услуге у уговореном року, Наручилац може раскинути 
уговор и захтевати од Извршиоца накнаду штете.  
Обе уговорне стране имају право да уговор раскину и пре извршења, ако о томе 
постигну споразум. 
Ако Наручилац расине уговор зашто што је Извршилац пропустио да изврши своје 
обавезе, у тој мери да је оправдано очекивати да их неће моћи извршити у року који је 
за Наручиоца прихватљив, има право да раскине уговор и захтева накнаду штете.  
Уколико Наручилац или Извршилац одустану од уговореног посла, дужни су 
надокнадити другој страни до тада учињене трошкове, стварну штету и изгубљену 
добит.  
Уговор се неће раскинути ако друга уговорна страна понуди или пристане да се 
одговарајући услови уговора правично измене, сходно члану 133. тачка 4). Закона о 
облигационим односима. 

Члан 13. 
Ако нека питања поводом вршења услуга из Уговора нису уређена Уговором, на иста 
ће се примењивати Закон о планирању и изградњи, Закон о облигационим односима и 
други законски прописи из ове области. 
 

Члан 14. 
Уговорне стране су сагласне да све спорове који би проистакли из Уговора решавају 
заједнички и споразумно.  
У случају евентуалних спорова по Уговору надлежан је Привредни суд у Пожаревцу. 

 
Члан 15. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе 
уговорне стране. 
 
        ИЗВРШИЛАЦ:                                                                НАРУЧИЛАЦ: 
 _____________________                                                  Општинска управа  
______________________                                                   општине Жабари 
_______________________                                     ___________________________ 
  (___________________)                                       Небојша Миловановић, дипл.прав. 
 
 
 
Напомена:  
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем, као и да ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, то може представљати 
негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 

ЈНМВ број 18/2017 
 
Закључен између: 
 
Наручиоца: Општинска управа општине Жабари, 

          ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари  
ПИБ: 102672556 
Матични број: 07162456 
Број рачуна: 840-65640-21, Министарство финансија, Управа за трезор 
Телефон: 012/250114, Телефакс: 012/250-232 
коју заступа Небојша Миловановић, начелник Општинске управе општине Жабари 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
______________________________________________________________________ 
ПИБ: ________________________ 
Матични број: _________________ 
Број рачуна: _____________________ код _______________________ 
Телефон: __________________ Телефакс: _______________________ 
кога заступа ___________________________________ 
(у даљем тексту: Извршилац), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: ЈН број 18/2017, 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац у спроведеном поступку јавне набавке 
мале вредности, услуга број 18/2017 изабрао Извршиоца као најповољнијег понуђача 
за Партију 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
 по Пројектном задатку. 
 

Члан 2. 
Предмет уговора је Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на 
ојачању коловозне конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
ЈНМВ број 18/2017 на основу понуде Извршиоца  број _____________ од ___.___.2017. 
године и Пројектног задатка који су саставни део овог Уговора и Одлуке о додели 
уговора у поступку јавне набавке мале вредности, услуга  18/2017 Општинске управе 
општине Жабари број _______________ од ___.___.2017. године. 
Наручилац уступа, а Извршилац прихвата да за потребе Наручиоца изради техничку 
документацију „Радови на ојачању коловозне конструкције општинског локалног 
пута Тићевац - Врбница“, ЈНМВ број 18/2017, на основу понуде Извршиоца  број 
________________од ___.___.2017. године и Пројектног задатка који су  саставни део 
овог Уговорa. 
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Члан 3. 
Обавезе Извршиоца су : 
- да изради и преда Наручиоцу техничку документацију из члана 1. овог уговора, 
- да у току израде пројектно техничке документације сарађује са Наручиоцем, 
- да пројектно техничку документацију потпише одговарни пројектанат са лиценцом бр. 
312 или 315,  
- да пројектно техничку документацију обради у одговарајућем Office софтверском 
пакету и све испоручи у штампаном облику стандардног формата – 2 примерка, а у 
електронском облику у складу са Законом о планирању и изградњии свим 
подзаконским актима. 

Члан 4. 
Обавезе Наручиоца су: 
- да у току израде пројектно техничке документације сарађује са Извршиоцем, 
- да Извршиоцу плати уговорену цену за извршену услугу у уговореном року,  
- да изврши квалитативни и квантитативни пријем услуге 

Члан 5. 
Извршилац се обавезује да изради и испоручи пројектно техничку документацију за 
реконструкцију саобраћајница у насељу Породин ЈНМВ број 4/2017 у року од _______ 
календарских дана од дана закључења уговора. 

Члан 6. 
Цена услуга је _______________ динара без ПДВ-а,  ПДВ ___________________ 
динара,   укупно ______________________ динара са ПДВ-ом, а у свему према понуди 
Извршиоца број _______________од ___.____.2017. године. 
 

Члан  7. 
Наручилац се обавезује да Извршиоцу исплати у року од најдуже 45 (четрдестепет) 
дана од дана испостављања рачуна за извршену услугу, а по предаји техничке 
документацију Наручиоцу. 

Члан 8. 
Извршилац  се обавезује да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда за 
извршење својих уговорних обавеза, као средство финансијског обезбеђења 1 (једну) 
бланко соло меницу за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене 
цене без ПДВ-а, менична овлашћења и картон депонованих  потписа, као и копију 
захтева за регистрацију меница у Регистру меница НБС , оверен од стране Пословне 
банке . 
Рок важности менице мора бити 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење 
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице мора да се продужи за исти број дана за који ће бити 
продужен рок за извршење уговорне обавезе. 
Наручилац ће уновчити менице у случају да извршилац не испуњава своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
За све време трајања уговора наручилац је у поседу меница све до испуњења 
уговорних обавеза, а након испуњења уговорних обавеза, менице се враћају 
Извршиоцу. 

Члан 9. 
Извршилац ће уговорену услугу извести __________________ (уписати ''самостално'' 
ако понуђач наступа самостално).  
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Извршилац  ће део уговорених радова извршити преко подизвођача : 
1.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ 
____________, матични број ______________. 
2.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ 
____________, матични број ______________ 
3.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ 
____________, матични број ______________. 
односно у групи понуђача коју чине: 
1. ______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ 
____________, матични број ______________.  
2.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ 
____________, матични број ______________ 
3.______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ 
____________, матични број ______________ 
Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 
део услуге  изведен од стране подизвођача, као да их је сам извео.  
Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено 
солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.  

Члан 10. 
Наручилац је обавезан да прегледа израђену пројектно техничку документацију из 
члана 2. овог уговора и о евентуалним недостацима без одлагања обавести 
Извршиоца са примереним роком за отклањање недостатака. 
Ако Извршилац не отколни или не приступи отклањању примедби из става 1. овог 
члана Наручилац има правао да за отклањање недостатака ангажује друго лице на 
терет Извршиоца средствима предвиђеним члана 8. овог уговора. 

Члан 11. 
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  

Члан 12. 
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора,   уговорне 
странеће покушати да реше споразумно. 
Уколико  спорови  између   наручиоца  и  извођача  радова  не  буду  решени 
споразумно, надлежан је Привредни  суд у Пожаревцу. 

Члан 13. 
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговорних страна. 

Члан 14. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе 
уговорне стране. 
         ИЗВРШИЛАЦ:                                                               НАРУЧИЛАЦ: 
 _____________________                                                  Општинска управа  
______________________                                                   општине Жабари 
_______________________                                       _________________________ 
  (___________________)                                       Небојша Миловановић, дипл.пр 
 

Напомена:  
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем, као и да ће наручила, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 
доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 

обавеза у поступку јавне набавке. 



Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари 

 

Конкурсна документација - ЈНМВ  бр. 18/2017 37/ 46 

 

 

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
ОД ПОНУЂАЧА СЕ ОЧЕКУЈЕ ДА ЈЕ УПОЗНАТ СА ЗАКОНИМА, ПРОПИСИМА, 
СТАНДАРДИМА И ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА КОЈИ ВАЖЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. 
 
ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПРОУЧИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, 
УКЉУЧУЈУЋИ СВЕ ПРИЛОГЕ, ИНСТРУКЦИЈЕ, ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ, А СВЕ 
У ЦИЉУ ПРИПРЕМЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ И ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ. 
 
ОД ПОНУЂАЧА СЕ ОЧЕКУЈЕ ДА УКАЖЕ НА ЕВЕНТУАЛНЕ УОЧЕНЕ НЕДОСТАТКЕ И 
НЕПРАВИЛНОСТИ У ЦИЉУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 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: Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 
103, 12374 Жабари, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности по 
партијама (услуге) –  
Набавка услуга:  
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
број ЈН 18/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
31.08.2017. године до 10:00 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.Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
 
 
 
 



Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари 

 

Конкурсна документација - ЈНМВ  бр. 18/2017 38/ 46 

 

 

Понуда мора да садржи оверен и потписан: 
1. Образац понуде Образац 1 

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

попуни 

Образац 2 

3. Образац трошкова припреме понуде Образац 3 

4. Образац изјаве о независној понуди Образац 4 

5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН 

Образац 5 

6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за 

учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН 

Образац 6 

7. Образац изјаве понуђача о средствима финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла 

Образац 7 

8. Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде Образац 8 

VII Модел уговора  

 
3. ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке обликован је у две партије и то:  
Набавка услуга:  
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 

система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 

Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 

Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 

конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 

број ЈН 18/2017 

 

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.  

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 

набавку или само на одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за једну или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  

Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за једну или 
више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу 
бити достављени у једном примерку за све партије. 
 
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.  
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа 
општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (услуге)  
Набавка услуга:  
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
број ЈН 18/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или 
 
„Допуна понуде за јавну набавку (услуге)  
Набавка услуга:  
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“.број ЈН 18/2017 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку (услуге)  
 Набавка услуга:  
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“.број ЈН 18/2017- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (услуге)  
Набавка услуга:  
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“.број ЈН 18/2017 - 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. 



Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари 

 

Конкурсна документација - ЈНМВ  бр. 18/2017 40/ 46 

 

 

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 понуденаводи 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 поглављуIVконкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) 
ЗЈН и то податке о:  

 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 поглављуIV овеконкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 5. у поглављуVI 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. 
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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 не дужи од 45 дана(у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 
68/2015)), од дана достављања рачуна а којим се потврђује извршење усллуга. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу рока извршење услуга 
Рок за извршење услуга је: 
Набавка услуга:  
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
најдуже 50 календарских дана 
 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
најдуже 50 календарских дана 
 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда за све 
партије. 
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. 
 
9.4. Други захтеви: / 
 
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 је урачунато: предмета јавне набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
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 ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђач је дужан да у понуди достави:  
а) 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 10% 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 60 дана 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; понуђач коме је додељен 
уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са 
захтевима из конкурсне документације. 
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. 
У случају да понуђач подноси понуду за више партија, уз понуду може да приложи једну 
меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе и 
меницу за сваку партију посебно. 
 

б) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла (у тренутку 
закључења уговора):  
- Бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и картоном депонованог 
потписа која се предаје у тренутку закључења уговора, као гаранција за добро 
извршење посла. 
Садржина:Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може 
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио 
Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпи и печат 
понуђача.  
Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан 
назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – 
број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности 
уговора и у динарима без ПДВ-а, са навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од 
дана окончања реализације уговора.  
Начин подношења: у тренутку закључења уговора. 
Висина: 10% од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без ПДВ-а.  
Рокови: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора. 
Наручилац је овлашћен да уновчи меницу дату уз уговор ако понуђач не испуњава своје 
уговорене обавезе. 
Бланко соло менице морају бити регистраване код Народне банке Србије, у складу са 
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и 
овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/11 и 80/15) 
Захтев за регистрацију менице Понуђач подноси својој пословној банци на прописаном 
обрасцу, при чему је дужан да унесе серијски број бланко менице и основ издавања. 
Менична овлашћења не треба посебно регистровати. 
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Понуђач је дужан да уз бланко соло меницу, менично овлашћење и картон депонованих 
потписа достави Наручиоцу потврду своје пословне бавке о регистрованој меници, 
односно оверен примерак захтева за регистрацију менице од стране пословне банке 
или извод из регистра Народне банке Србије.  
Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исте 
ће се сматрати неприхватљивим и понуда ће се одбити због битних недостатака. 
У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде) могу 
дати једну гаранцију прибављену од стране само једног члана или више гаранција од 
свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција не може бити мања од 
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 
У случају да се понуђач пријављује за више партија, уз понуду може да приложи једну 
меницу за озбиљност понуде за све наведене пријављене партије, а може да поднесе 
и меницу за сваку партију посебно. 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО 
ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

Предметна набавка не садржи техничку документацију и планове. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу 
наручиоца,Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 
Жабари, или  електронске поште на e-mail: ouzabari.investicije@gmail.com, 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 за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, 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, 
Набавка услуга:  
Партија 1. – Израда Главног пројекта заштите од пожара и пројекта за извођење 
система детекције и дојаве пожара за објекат ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 
Александровац, улица Краља Александра Обреновића бб, Александровац, 
Партија 2. – Израда техничке документације „Радови на ојачању коловозне 
конструкције општинског локалног пута Тићевац - Врбница“. 
број ЈН 18/2017 
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.  
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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. 
 
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. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 

16. КОРИШЋЕЊЕ 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. 
 
17. 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 
e-mail: ouzabari.investicije@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на 
адресу наручиоцаОпштинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 
Жабари,. 
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.  
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 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;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 

12374 Жабари; јавна набавка ЈНМВ 18/2017;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
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(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.  
 
Примери попуњених налога за пренос и уплатница за уплату таксе за поднети захтев 
за заштиту права налази се на сајту Републичке Комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки. 
http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf 
као и упутство о уплати републичке административне таксе 
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 
року од осам 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.  
 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са привим следећим најповољнијим понуђечем.  
 
19. ОСТАЛО 
За све што није наведено у овој конкурсној документацији примењују се одребе 
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ЗОО, 
ЗОУП и Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Службени гласник РС“, бр. 68/15), као и остали подзаконски прописи којима су 
регулисане јавне набавке. 
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