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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, добра, број ЈНМВ 29/2019, бр. 404-85/2019-01 од 
04.11.2019. године, и Решења о образовању комисије, број ЈНМВ 29/2019, бр. 404-
85/2019-01 од 04.11.2019. године за јавне набавке припремљена је 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у поступку јавне набавке мале вредности - добра 

„Замена котла на чврсто гориво у  згради општине Жабари“  
број ЈН 29/2019 

 
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  7 
 

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

11 

V Критеријуми за избор најповољније понуде 15 
VI Обрасци који чине саставни део понуде 16 
VII Модел уговора 34 
VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број страна конкурсне документације: 47. 
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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, 
добра, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 29/2019 су ДОБРА – 
„Замена котла на чврсто гориво у  згради општине Жабари“ број ЈН 29/2019  

 
Ознака из општег речника набавке: 44621220 – Котлови за центрано грејање. 
 
Позиција у Плану набавки: 1.1.7. 
 
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 није обликован по партијама. 
 
7. Врста оквирног споразума: НЕ 
 
8. Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Уколико се појаве понуђачи са истом ценом, биће изабран понуђач који понуди 
краћи рок испоруке. 
9.Процењена вредност јавне набавке:  
Процењена вредност јавне набавке, износи без ПДВ-а, 1.015.932,00 динара. 
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
Одлука о додели уговора понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања 
понуда и објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана 
доношења. 
11. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Милена Васић, jn.zabari@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. 

 
 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Јавна набавка добра број 29/2019 подразумева замену постојећег котла новим у 
згради општине Жабари, и то: 
 

  Извођење радова на замени котла на чврсто гориво   
 

Ред. број 
 

Назив опреме Једин. 
мере Количина 

1 Пражњење система радијаторског грејања 
(паушално). 

пауш. 
 1 

2 
Демонтажа постојећег котла на чврсто гориво тип "Б-
300", произовођач "Божур" Костолац називне снаге 
Q=300kW и изношење из котларнице која је смештена 
у подруму. 

пауш. 
 1 

3 

Набавка, испорука и монтажа котао на чврсто гориво 
за систем топловодног грејања са природном 
промајом, производње “Подвис КБЦ” - Књажевац или 
одговарајући следећих карактеристика: 
-снаге 300кW, 
-темературни режим 110/900C, 
-максимални радни притисак 3,5 бара 
-степен искоришења: минимално 75% 
-маса котла: минимално 2150 кгр., 
-димензије 1000x1683x2033(Ш-Д-В), 
-израда котла: по EC директавама и EN нормама и 
то:97/23/ EC, 98/37/EC, EN292-1:1997, EN292-8:1997, 
EN12952-2, EN12952-3,EN12952-4.EN12952-4, 
-конструкција котла: тропромајни са две цевне промаје 
(обавезно приложити цртеж пресека котла уз 
тендерску докумнетацију), 
-систем врата на чеоној страни (ком 3), ревизионих 
отвора и димњаче да обезбеђују лак приступ 
унутрашњости котла ради ложења, чишћења и 
евентуалног ремонта, 
-ложиште котла израђено од котловског лима мин. 
дебљине 8мм, 
-дебљина зида котловских цеви измењивача 
минимално 4мм. 
-монтирана изолација и спољна облога од 
хладноваљаног лима. 
-врста горива је мрки угаљ, 
-минимална гаранција котла 5 година, 
-обим испоруке: регулатор промаје, прибор за 
чишћење, техничка документација (гарантни лист, 
атести уграђених материјала, упутство за руковање и 
одржавање, CE сертификат, ISO90001, ISO 14001, ISO 
50001 i OSHSAS 18001 стандарди. 

ком. 1 
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4 
Набавка, испорука и уградња трокраког мешног 
вентила  са електро погоном пречника DN40; PN6 са 
прикљуцима 

ком. 1 

5 

Набавка, испорука и уградња косог балансног навојног 
вентила пречника DN40; PN6 са прикљуцима 
произвођач "HEIMEIER" са протоком до 20m3/h или 
одговарајући за уградњу на повратним водовима у 
котларници. 

ком. 2 

6 
Набавка, испорука и уградња челичног колена за 
димовод пречника Ф300мм. ком. 1 

7 
Набавка, испорука и уградња челичне димоводне 
цеви пречника Ф300мм, дужине 1000мм. ком. 1 

8 
Набавка, испорука и уградња црних цеви за 
повезивање котла и цевне мреже у котларници DN65, 
DN50, DN40. 

ком. 1 

9 
Набавка, испорука и уградња славине за пуњење и 
пражњење котла DN20. ком. 1 

10 
Набавка, испорука и уградња термоманометра опсега      
0-1200С и 6 бара. ком. 3 

11 
Набавка, испорука и уградња регулатора промаје 
називног пречника 1" за котао капацитета Q=300kW. 
 

ком. 1 

12 
Ситан потрошни материјал (жица за варење, плоче за 
сечење, ацетилен, кисеоник, хамбуршки лукови, 
кудеља, боја и др.) 

пауш. 
 1 

13 
Пуњење система грејања грејним флуидом, хладна и 
топла проба са израдом записника од стране 
одговорног извођача радова и стручног надзора. ком. 1 

14 
Набавка, испорука и уградња противкишне жалузине 
са лакопокретним ламалама за уградњу у вратима 
котларнице димензија 600х400мм. 

ком. 2 

15 
Чишћење челичног димњака Ф300мм, укупне висине 
11метара и издавање записника о прегледу и 
чишћењу димњака. 

ком. 1 

16 

Урегулисавање инсталација грејања,  помоћу 
атестираних инструмената са мерењем температуре и 
протока. Израда елабората о извршеном мерењу и 
регулацији. Мерења и регулацију обавља 
специјализована организација за ову врсту радова. 

ком. 1 

17 
Набавка, испорука и уградња изолације са 
минералном вуном дебљине 5cm у облози од AL лима 
дебљине 0.7mm за цевну мрежу у котларници 

ком. 3 

 
 
Mесто испоруке, демонтаже и уградње (монтаже): 
Општина Жабари, Кнеза Милоша 103, 12 374 Жабари 
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Рок испоруке, демонтаже и уградње ( монтаже): 
20 дана након закљученог уговора и увођења у посао. 
 
Понуђач је у бавези да обезбеди сав потребан материјал и опрему за рад. 
 
Понуђач има право да понуди одговарајуће добро (еквивалент) траженог 
добра, пода условом да докаже да је квалитет понуђеног добра одговарајући 
или супериоран у односу на захтевани. Понуђач је у обавези да уз понуду 
приложи уверење о кавлитету и/или произвођачку декларацију или другу 
упоредну документацију добра које се нуди као доказ да је понуђено добро 
одговарајућег кавалитета и карактеристика у односу на тражено добро. 
Упоредна техничка документација се доставља без обзира да ли понуђач нуди 
тражено или одговарајуће добро. 
 
 
ЗАХТЕВАНИ КВАЛИТЕТ ДОБАРА 
 
Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве Наручиоца у погледу тражених 
карактеристика. 
 
Квалитет испорученог добра, уграђеног материјала, као и изведених радова, 
мора да одговара важећим техничким прописима, стандардима и 
нормативима, који важе за овај предмет набавке. 
 
Понуђена добра приликом испоруке морају бити нова, у оргиналном фабричком 
паковању, са приложеном техничком документацијом, којом се гарантује 
оргиналност производа. Уз сваку испоруку, понуђач је дужана да достави 
ПРОИЗВОЂАЧКУ ДЕКЛАРАЦИЈУ/СПЕЦИФИКАЦИЈУ производа за модел добра 
који испоручује,  са упутством за употребу, из којег су видљиве основне техничкје 
карактеристике, а из којих наручилац може закључити да понуђач испоручује 
добро које је саобразно ономе које наручилац захтева овом конкурсном 
документацијом. У случају да је произвођачка декларација/спецификација на 
страном језику и/или је упутство за употребу на српском језику (у делу који 
обухвата техничке карактеристике и упутство за употребу). У случају било каквог 
спора биће валидан превод на српском језику. Понуђач је дужан да приликом 
испоруке добара, наручиоцу изда гаранцију/гарантни лист произвођача добра. 
Дужина гарантног рока је према условима које даје произвођач. 
 
За уграђени материјал важи гарантни рок који даје произвођач. 
 
Гарантни рок за изведене радове-монтажу добра је минимум 2 године, у ком је 
понуђач обавезан да у складу са условима произвођачке гаранције изврши 
поправку неисправног добра, набавку и уградњу резервног дела и отклањање 
квара о свом трошку, довођењем добра у исправно стање. 
 
За наведена добра захтева се стандардни ниво квалитета у складу са позитивним 
законским и подзаконским прописима,  који важе у  делатности производње и 
промета на домаћем тржишту, а који су предмет набавке. 
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Контрола 
По завршеној монтажи новог котла, а пре његовог коришћења односно стављања 
у погон мора се извршити преглед, проверавање његове техничке исправности. 
Тенички преглед врши надзорни орган, именовано од стране наручиоца. 
Котао на чврсто гориво може се ставити у погон тек пошто се после техничког 
прегледа да одобрење за његову употребу. 
 
 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
 
Наручилац даје у наставку део техничке документацију - ПЗИ пројекат за 
извођење„ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАМЕНЕ КОТЛА  НА ЧВРСТО ГОРИВО 
Q300Kw У ЗГАРАДИ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ НА КП.БР. 6334/1 КО ЖАБАРИ, УЛ. КНЕЗА 
МИЛОША БР.103 “ који је израђен од стране овлашћене пројектантске организације.   
 
 
ТЕХНИЧКИ ОПИС 
 
a) ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
Топловодни котао 
У згради зграде Општине Жабари у котларници уграђен је топловодни котао на 
чврсто гориво тип „Б-300“ номиналне снаге 300кW, произвођач „Божур“ Костолац, 
који је уграђен 2007. године. Котао је инсталиран и повезан на систем 
радијаторског грејања који загрева објекат зграде општине. 
Као енергент се користи мрки угаљ и огревно дрво. Уместо угља гранулације коцка 
и орах, често се користи гранулација орах и угљена прашина који не сагоревају у 
складу са предвиђеним режимом рада котла тако да се не постижу тражени 
параметри. По изјавикотлара параметри рада котла (грејни флуид) су 45-350С 
уместо предвиђених 90-700С, јер котао због старости и ложег стања не може 
постићи потребне параметре за нормалан рад. 
Вентилација котларнице је неадекватна јер не постоје вентилационе решетке. 
Услед оваквог стања при раду котла долази до непотпуног сагоревања енергента, 
појаве кондензације у самом котлу, корозије и смањење дебљине зидова котла 
због чега се јављају деформације. Услед оваког стања котао је у веома лошем 
стању и није функционалан према потребним парамерима система радијаторског 
грејања. 
Са друге стране укупан инсталирани капацитет радијаторског грејања (ливени 
челични радијатори) износи око 180кW који у систему рада са котлом од 300кW 
представља предимензионисани котао за овакав систем грејања. 
 
Карактеристике постојећег котла су: 

 тип                                                               „Б-300“ 
 произвођач                                                 „БОЖУР“ Костолац 
 капацитет                                                    Q = 300kW 
 енергент                                                      угаљ и огревно дрво 
 степен корисности котла                            70% 
 максимални притисак воде                        рмаx = 10 bar 
 режим рада                                                 90/700С 
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 димензије потисног и повратног вода     D=2” 
 пречник одвода продуката сагоревања   d=180mm 
 димензија котла А x Б x Ц                        1000 x 1650 x 1750mm. 

 
Експанзиона посуда 
За компензацију дилатације грајног флуида (топле воде) у систему радијаторског 
грејања уграђена је отворена екапанзиона посуда запремине 600 литара, која је 
смештена у кровном простору предметног објекта. 
 
Вентил сигурности 
Систем радијаторског грејања је отвореног типа тако да вентил сигурности није 
потребан. 
 
Циркулационе пумпе 
Циркулација грејног флуида (топле воде) у систему радијаториског грејања 
обезбеђује се помоћу 1 (једне) циркулационе пумпе тип „Т90 S4“, снаге P=1.1кW, 
произвођач, „Север“ Суботица. Циркулациона пумпа је уграђена на потисном воду 
као радна пумпа. Називни пречник пумпи је DN65 док је називни притиска PN6. 
Исте су повезане одговарајућим кабловима преко разводног ормара у котларници. 
 
Одводјење продуката сагоревања 
За одвођење продуката сагоревања из постојећег котла називне снаге Q=300кW 
израђен је зидани димњак пречника Ф300мм, висине око 11 метара, који својим 
конструкцијом и димензијама задовољава потребе горе наведеног топловодног 
котла. 
 
Вентилација котларнице 
Вентилација котларнице није адекватно решена јер не постоје вентилационе 
решетке за несметан и правилан рад котла називне снаге Q=300кW врши се кроз 
вентилационе решетке (отвори са жалузинама). Због тога је сагоревање енергента 
лоше и долази до непотпуног сагоревања. 
 
Складиштење енергента 
Складиштење енергета (угаљ и огревно дрво) решено је складиштем угља и 
огревног дрвета које је у продужетку котларнице и са истом је спојено са 
отвореним пролазом. Допремање енергента (угља и огревнот дрвета) врши се 
кроз врата са друге стране складишта, до којих се долази локалним путем. 
Складиште је добро димензионисано и изграђено тако да има довољан капацитет 
за смештај огрева за целу грејну сезону. 
 
 
б) НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 
 
Топловодни котао 
У згради Општине Жабаи у котларници уграђен је новопројектовани топловодни 
котао на чврсто гориво, тип „К 300“ номиналне снаге до 300kW, произвођач 
„ПОДВИС“Књажевац. Котао је инсталиран и повезан на систем радијаторског 
грејања који загрева објекат зграде Општине Жабари. 
Анализом система грејања и анализом одавања топлоте инсталираних ливени 
чланкастих радијатора у објекту, долази се до закључка да укупан инсталирани 
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капацитет радијаторског грејања (ливени челични радијатори) износи око 180kW 
док је инсталирана снага новопројектованог топловодног котла 300kW. Овако 
конципиран систем је усвојен јер је стање столарије (прозори и врата) веома лоше, 
предметни објекат нема термоизолациону фасаду, нема изоловану таваницу и на 
систем радијаторског грејања додат је већи број радијатора на првобитно 
пројектовано стање, чиме је цевна мрежа неадекватна и представљаће проблем 
код загревања удаљених просторија што није предмет овог пројекта.  
Коефицијенти провођења топлоте су значајно већи него што би требало да буду 
према правилима струке, техничким нормативима и стандардима. 
Обзиром да је инсталирани капацитет ливених чланкаснтих радијатора око 180kW, 
узимајући у обзир резерву од око 25% због веома лошег стања столарије, 
фасадних зидова и таванице долази се до закључка да номинална снага 
топловодног котла који је потребно уградити треба да остане непромењена у 
односу на постојеће стање које је имало котао од 300kW називне снаге. 
 
На основу изложеног усваја се топловодни котао номиналне снаге до 300kW 
тип „К 300“, произвођач „ПОДВИС“ Књажевац или одговарајући, који својим 
карактеристикама може задовољити потребе за топлотном енергијом 
предметног објекта са свим својим тренутним лошим грађевинским 
елементима и лоше димензионисаним цевоводом који нису предмет овог 
пројекта. 
 
Карактеристике новопројектованог котла су: 
 

 тип                                                                                „К 300“ 
 произвођач                                                                   „ПОДВИС“ Књажевац 
 капацитет                                                                      Q = 300kW 
 енергент                                                                        угаљ и огревно дрво 
 степен корисности котла                                             75% 
 максимални притисак воде                                         рмаx = 3,5 бар 
 режим рада                                                                   90/700C 
 потребна промаја                                                         52Pa 
 пречник димњаче                                                         326mm 
 садржај воде                                                                 720lit. 
 димензије потисног и повратног вода                       DN80 
 пречник одвода продуката сагоревања                     d=300mm 
 димензија котла А x Б x Ц                                          1000 x 1240 x 2033mm 
 тежина котла                                                                2150kg. 

 
 
Експанзиона посуда 
За компензацију дилатације грајног флуида (топле воде) у систему радијаторског 
грејања уграђена је отворена екапанзиона посуда запремине 800 литара, која је 
смештена у кровном простору предметног објекта. 
Постојећа експанзиона посуда је у функцији и задовољава све прописе тако 
да се задржава и након уградње новог котла. 
 
Вентил сигурности 
Систем радијаторског грејања је отвореног типа тако да вентил сигурности није 
потребан јер се задржава постојећа концепција радијаторског грејања. 
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Циркулационе пумпе 
Циркулација грејног флуида (топле воде) у систему радијаториског грејања 
обезбеђује се помоћу 1 (једне) циркулационе пумпе тип „Т90 S4“, снаге P=1.1кW, 
произвођач, „Север“ Суботица. Циркулациона пумпа је уграђена на потисном воду 
као радна пумпа. Називни пречник пумпи је DN65 док је називни притиска PN6. 
Исте су повезане одговарајућим кабловима преко разводног ормара у котларници. 
Постојећа циркулациона пумпа је у функцији и задовољава потребе тако да 
се задржава и након уградње новог колта. Напајање циркулационе пумпе, 
вентилатора и осветљења у котларници је преко постојеће електро 
инсталације. 
 
Одвођење продуката сагоревања 
За одвођење продуката сагоревања из новопројектованог котла називне снаге 
Q=300кW израђен је зидани димњак пречника Ф300мм, висине око 11 метара, који 
својим конструкцијом и димензијама задовољава потребе горе наведеног 
топловодног котла. 
 
Постојећи димњак је задовољавајућих карактеристика и за нови котао који је 
истог капацитета. Предвиђа се и уградња димњаче и колена Ф300мм за 
повезивање котла и зиданог димњака. 
 
Вентилација котларнице 
Вентилација котларнице није адекватно решена јер не поседују вентилационе 
решетке за несметан и правилан рад котла називне снаге Q=300кW.  
У циљу несметаног рада новопројектованог котла потребно је уградити два 
вентилациона отвора са противкишним жалузинама и лакопокретним 
ламелама димензија 600х400мм које се уграђују у врата на улазу у 
котларницу и у врата на улазу у складиште енергента. 
Задржава се постојећи аксијани вентилатор за избацивање дима који се укључује 
по потреби када дође до појаве дима у котларници (приликом ложења или 
слично). 
 
Складиштење енергента 
Складиштење енергета (угаљ и огревно дрво) решено је складиштем угља и 
огревног дрвета које је у продужетку котларнице и са истом је спојено са 
отвореним пролазом. Допремање енергента (угаљ и огревно дрво) врши се кроз 
врата са друге стране складишта, до којих се долази локалним путем. Складиште 
је добро димензионисано и изграђено тако да има довољан капацитет за смештај 
огрева за целу грејну сезону. 
Постојеће складиште енергента задовољава. 
 
Цевовод у котларници 
Постојећи цевовод се делимично реконструише у складу са техничком 
документацијом која је саставни део пројекта и у складу са ситуацијом у 
котларници након убацивања новог котла, због уградње мешног вентила DN40 
између потисног и повратног вода као и због уградње балансних вентила DN40 на 
повратним водовима у котларници на грани бр.1 и грани бр.2. Након уградње 
мешног и балансних вентила потребно је извршити урегулисавање инсталација 
грејања помоћу атестираних инструмената са мерењем температуре и протока од 
стране специјализоване организације за ову врсту послова. 
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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); 

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). 

 
ИЗЈАВА 

(Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 

да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 

документацијом 
 
 

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

За предметну набавку није 
предвиђена дозвола посебним 

прописом. 
 

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. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

Да поседује довољан кадровски  
капацитет односно понуђач мора на 
дан подношења понуда да има у 

ИЗЈАВА 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу 
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 радном односу или ван радног односа 
минимум једног дипломираног 
машинског инжењера са лиценцом 
430 (одговорни извођач радова 
термотехнике, термоенергетике, 
процесне и гасне технике). 
Доказ: 
Копија Уговора о раду или друга врста 
уговора, који је на снази у моменту 
достављања понуде и Образац М,  
Фотокопија лиценце и потврда о 
важности лиценце.  
За лица ангажована ван радног 
односа - ангажована у складу са 
Законом о раду период радног 
ангажовања мора да покрива период 
за који се уговара предметна јавна 
набавка. 

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 

 

 
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 поглављу VI ове конкурсне 
документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 
из групе понуђача и оверена печатом.  

 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 

у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
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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. 
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 ИУВЕРЕЊЕ 
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 
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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. 
 
 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Да поседује довољан кадровски  капацитет односно понуђач мора на дан 
подношења понуда да има у радном односу или ван радног односа минимум 
једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430 (одговорни извођач 
радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике). 
Доказ:  
Копија Уговора о раду или друга врста уговора, који је на снази у моменту 
достављања понуде и Образац М,  Фотокопија лиценце и потврда о важности 
лиценце.  
За лица ангажована ван радног односа - ангажована у складу са Законом о раду 
период радног ангажовања мора да покрива период за који се уговара предметна 
јавна набавка. 
 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 
75. став 1.тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл.78.ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, è òî: 
 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. 
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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 

Образац 7 

8. Образац изјаве понуђача о средствима финансијског 
обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року 

Образац 8 

VII Модел уговора  
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр. ________________ од ____________ 2019. године за јавну набавку 
добра - „Замена котла на чврсто гориво у  згради општине Жабари“ број ЈН 
29/2019  

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс  
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – „Замена котла на чврсто гориво у  згради 

општине Жабари“ број ЈН 29/2019  
 

1. Укупна вредност уговора без ПДВ-а 
 

 
 

2. 
 

ПДВ  

3. Укупна вредност уговора са ПДВ-ом  
 

4. Рок и начин плаћања 
 

Рок плаћања је 45 дана од 
достављања оверених авансних, 
привремених ситуација и окончане 
ситуације 

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

 
___ дана од дана отварања 

понуда 

6. Рок за испоруку и монтажу добара 
(максимално 20 дана, од дана 
потписивања уговора) 
 
 

 
____ календарских дана од дана 

потписивања уговора 

7. Гарантни рок за изведене радове-
монтажу добра је минимум 2 године  

 
___ године од дана примопредаје 

добара 
 
 

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
   
_________________________          ____________________________ 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 
из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебн 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

 
Предмер и предрачун                                                                                                                                         

Замена котла на чврсто гориво у згради Општине Жабари 
 

Извођење радова на замени котла на чврсто гориво 
       

Ред.  
број Назив  опреме Јед. 

мере Кол. 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна   
цена без 
ПДВ-а 

 1 2 3 4 5 (3 х 4) 

1 Пражњење система радијаторског грејања 
(паушално). пауш. 1   

2 
Демонтажа постојећег котла на чврсто гориво 
тип "Б-300", произовођач "Божур" Костолац 
називне снаге Q=300kW и изношење из 
котларнице која је смештена у подруму. 

пауш. 1   

3 

Набавка, испорука и монтажа котао на чврсто 
гориво за систем топловодног грејања са 
природном промајом, производње “Подвис КБЦ” 
- Књажевац или одговарајући следећих 
карактеристика: 
-снаге 300кW, 
-темературни режим 110/900C, 
-максимални радни притисак 3,5 бара 
-степен искоришења: минимално 75% 
-маса котла: минимално 2150 кгр., 
-димензије 1000x1683x2033(Ш-Д-В), 
-израда котла: по EC директавама и EN 
нормама и то:97/23/ EC, 98/37/EC, EN292-
1:1997, EN292-8:1997, EN12952-2, EN12952-
3,EN12952-4.EN12952-4, 
-конструкција котла: тропромајни са две цевне 
промаје (обавезно приложити цртеж пресека 
котла уз тендерску докумнетацију), 
-систем врата на чеоној страни (ком 3), 
ревизионих отвора и димњаче да обезбеђују 
лак приступ унутрашњости котла ради ложења, 
чишћења и евентуалног ремонта, 
-ложиште котла израђено од котловског лима 
мин. дебљине 8мм, 
-дебљина зида котловских цеви измењивача 
минимално 4мм. 
-монтирана изолација и спољна облога од 
хладноваљаног лима. 
-врста горива је мрки угаљ, 
-минимална гаранција котла 5 година, 
-обим испоруке: регулатор промаје, прибор за 

ком. 1   
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чишћење, техничка документација (гарантни 
лист, атести уграђених материјала, упутство за 
руковање и одржавање, CE сертификат, 
ISO90001, ISO 14001, ISO 50001 i OSHSAS 
18001 стандарди.) 

4 
Набавка, испорука и уградња трокраког мешног 
вентила  са електро погоном пречника DN40; 
PN6 са прикљуцима. 

ком. 1   

5 

Набавка, испорука и уградња косог балансног 
навојног вентила пречника DN40; PN6 са 
прикљуцима произвођач "HEIMEIER" са 
протоком до 20m3/h или одговарајући за 
уградњу на повратним водовима у котларници. 

ком. 2   

6 
Набавка, испорука и уградња челичног колена 
за димовод пречника Ф300мм. ком. 1   

7 
Набавка, испорука и уградња челичне 
димоводне цеви пречника Ф300мм, дужине 
1000мм. 

ком. 1   

8 
Набавка, испорука и уградња црних цеви за 
повезивање котла и цевне мреже у котларници 
DN65, DN50, DN40. 

пауш. 1   

9 
Набавка, испорука и уградња славине за 
пуњење и пражњење котла DN20. ком. 1   

10 
Набавка, испорука и уградња термоманометра 
опсега      0-1200С и 6 бара. ком. 3   

11 
Набавка, испорука и уградња регулатора 
промаје називног пречника 1" за котао 
капацитета Q=300kW. 

ком. 1   

12 
Ситан потрошни материјал (жица за варење, 
плоче за сечење, ацетилен, кисеоник, 
хамбуршки лукови, кудеља, боја и др.) 

пауш. 1   

13 
Пуњење система грејања грејним флуидом, 
хладна и топла проба са израдом записника од 
стране одговорног извођача радова и стручног 
надзора. 

ком. 1   

14 
Набавка, испорука и уградња противкишне 
жалузине са лакопокретним ламалама за 
уградњу у вратима котларнице димензија 
600х400мм. 

ком. 2   

15 
Чишћење челичног димњака Ф300мм, укупне 
висине 11метара и издавање записника о 
прегледу и чишћењу димњака. 

ком. 1   

16 

Урегулисавање инсталација грејања,  помоћу 
атестираних инструмената са мерењем 
температуре и протока. Израда елабората о 
извршеном мерењу и регулацији. Мерења и 
регулацију обавља специјализована 
организација за ову врсту радова. 

ком. 1   
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17 
Набавка, испорука и уградња изолације са 
минералном вуном дебљине 5cm у облози од 
AL лима дебљине 0.7mm за цевну мрежу у 
котларници. 

ком. 3   

УКУПНО без ПДВ-а  

ПДВ 
 
 

 
 

  
УКУПНО са ПДВ-ом  

 
 
 

 
 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 4. уписати јединичну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

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

набавке (помножити колоне 3. и 4.). 
 
 
 
 
 

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

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 



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

Конкурсна документација - ЈНМВ  бр. 29/2019 25/ 47 
 

 

 
 
 
 

 (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 добра - „Замена котла на чврсто гориво у  згради 
општине Жабари“ број ЈН 29/2019, 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. 
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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  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке „Замена котла на чврсто гориво у  згради 
општине Жабари“ број ЈН 29/2019 испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

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

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

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

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
Кадровски капацитет:  

   Да је понуђач на дан подношења понуда има у радном односу или ван радног 
односа минимум једног дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430 
(одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 
технике). 
 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, 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  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке „Замена котла на чврсто гориво у  
згради општине Жабари“ број ЈН 29/2019 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 

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

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

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

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

 
 

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                    
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 
О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
 
 
 
 
 
Обавезујем се да ћу истовремено са потписивањем додељеног уговора о јавној 
набавци мале вредности, добра 
„Замена котла на чврсто гориво у  згради општине Жабари“ број ЈН 29/2019 
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, картон депонованог потписа и 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
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(ОБРАЗАЦ 8) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 
О СРЕДСТВИМА ФИНАНСИСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊA  

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
 

 
 
 
 
 
 
Обавезујем се да ћу приликом извршене примопредаје добра за јавну набавку 
добра, „Замена котла на чврсто гориво у  згради општине Жабари“ број ЈН 
29/2019 доставити средство финансијског безбеђења - једну бланко соло меницу 
на износ од 10% од укупно уговорене цене  без ПДВ-а, којом гарантујем откањање 
недостатака у гарантном року, меничнo овлашћењe и картон депонованих потписа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
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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, „Замена котла на чврсто гориво у  згради 
општине Жабари“ број ЈН 29/2019 
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  
______________________________________________________________________
______(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 Уговору заведеном код Повериоца – под бројем 
_____________________________ од _______________________, и код Дужника 
под бројем ___________________________ од _________________________.  
 
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.  
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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 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. 
 
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 10) 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

За отклањања недостатака у гарантном року 
(Доставља изабрани понуђач приликом примопредаје добра) 

 
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, „Замена котла на чврсто гориво у  згради 
општине Жабари“ број ЈН 29/2019. 
 
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 уговора без ПДВ-а за отклањања недостатака у 
гарантном року. 
 
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 Уговору заведеном код Повериоца – под 
бројем _____________________________ од _______________________, и код 
Дужника под бројем ___________________________ од 
_________________________.  
 
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.  
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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 важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.  

1. Гарантни рок за  изведене радове-монтажу добра је минимум 2 године. 
 

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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 VII МОДЕЛ УГОВОРА 

„Замена котла на чврсто гориво у  згради општине Жабари“  
број ЈН 29/2019 

 
Модел уговора понуђач је дужан да попуни и потпише, чиме потврђује 

да прихвата елементе модела уговора. 
 
Закључен између: 
 
НАРУЧИЛАЦ: Општинска управа – Општина 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 Јован Лукић, председник општине Жабари 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА:  
 
______________________________________________________________________ 
ПИБ: ________________________ 
Матични број: _________________ 
Број рачуна: _____________________ код _______________________ 
Телефон: __________________ Телефакс: _______________________ 
кога заступа ___________________________________ 
(у даљем тексту: Испоручилац добара), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: ЈН број 29/2019, 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- Да је Наручилац – купац на основу члана 39. Закона о јавним 
набавкама(„Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак 
јавне набавке мале вредности за набавку добара – котла на чврсто гориво у  
згради општине Жабари. 
- Да је Понуђач – Испоручилац добара доставио понуду број ________________ од 
__________ 2019. године (број код понуђача _____________ од ________ 2019. 
године), 
која у потпуности испуњава услове из конкурсне документације, налази се у 
прилогу и саставни је део овог уговора, 
- Да је Наручилац – Купац након спроведеног поступка јавне набавке бр. 29/2019, 
донео Одлуку о додели уговора број _____________ од __________ 2019. године и 
да је истекао рок за подношење Захтева за заштиту права. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је замену постојећег котла,новим у згради општине Жабари, 
и то: 
1. _______________________________________________________________ 
 
(Преузима се из понуде) 
 

ЦЕНА 
Члан 2. 

Укупна уговорена цена износи ______________________ динара без ПДВ-а, 
_______________ динара ПДВ, односно ___________________ динара са ПДВ-ом. 
У цену су урачунати сви зависни трошкови. 
Уговорне стране су сагласне да је исказана цена фиксна за цео период важења 
уговора. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 3. 

Плаћање ће се извршити у року од најдуже 45 дана од дана пријема фактуре, а у 
складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно 
других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра 
фактура („Службени гласник РС“ број 7/2018). 
 

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ 
Члан 4. 

Робу која је предмет овог уговора испоручује Испоручилац, својим превозним 
средствима, о свом трошку. 
Роба се испоручује и монтира на месту уградње, Општинска управа Жабари, 
Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари. 
 
Испоручена добра и пратећа опрема морају бити нови, у оригиналним фабричким 
паковањима, са приложеном техничком документацијом, којом се гарантује 
оригиналност производа. Уз сваку испоруку, Испоручилац је дужан да достави 
Купцу ПРОИЗВОЂАЧКУ ДЕКЛАРАЦИЈУ/СПЕЦИФИКАЦИЈУ производа за модел 
добра који испоручује, са упутством за употребу, из кога су видљиве основне 
техничке карактеристике.  
У случају да је произвођачка декларација/спецификација на страном језику и/или 
је упутство за употребу на страном језику, Испоручилац је дужан да достави исто 
на страном језику и превод свих тих докумената на српски језик (у делу који 
обухвата техничке карактеристике и упутство за употребу). У случају било каквог 
спора, валидан је превод на српски језик. 
 
Испоручилац добра се обавезује да ће најкасније у року од ______ дана од дана 
склапања уговора, извршити испоруку и монтажу предметних добара на уговорено 
место испоруке. 
 
У случају да Испоручилац не изврши испоруку добара у уговореном року 
Наручилац има право на наплату уговорне казне и средства финансијског 
обезбеђења и право на раскид уговора. 
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СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Члан 5. 

Испоручилац добара се обавезује да приликом потписивања уговора, 
Наручиоцу преда као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
својих уговорних обавеза, бланко соло меницу са меничним писмом/овлашћењем 
и картоном депонованог потписа. 
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.  
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. 
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.  
  
Извођач радова је дужан да приликом извршене примопредаје добра Наручиоцу, 
на име средстава финансијског обезбеђења уговора, достави:  
в) бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантом року, која ће бити 
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 
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 мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.  
Наручилац ће уновчити меницу за откањање недостатака у гарантном року у 
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у 
гарантном року, који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у 
гарантном року. 

 
Члан 6. 

Испуручилац добара се обавезује да ће испоручена добра из члана 1. овог 
Уговора бити фабрички нова, без оштећења, неупотребљавана и у потпуно 
исправном стању и у складу са важећим прописима, стандардима и нормативима 
за ову врсту добра. 
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Члан 7. 
Квалитет производа који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:  
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе;  
- уверењима о квалитету и/или декларацији производа достављеним уз робу.  
 

Члан 8. 
Записник о примопредаји садржи нарочито и следеће 
-  да ли је котао без видљивог оштећења 
- да ли је уз испоручен котао достављена комплетна пратећа документација 
наведена у конкурсној документацији 
У случају да дође до одступања од уговореног, Испоручилац добара је дужан да 
до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке. 
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету или квантитету 
испорученог котла, односно ако иста не одговарају опису из достављене понуде, 
Испоручилац добара је дужан да отклони недостатке без накнаде, најкасније у 
року од 8 дана од дана сачињавања записника, односно да испоручени котао 
замени новим, а у супротном Наручилац задржава право на раскид уговора. 

 
ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 
Продавац је дужан да приликом испоруке добра, Купцу изда гаранцију/гарантни 
лист произвођача тог добра. Гарантни рок за сва добра, котлове, пећи, опрему и 
грејне уређаје је према условима које даје произвођач истих.  
Гарантни рок за монтажу је ______ године,у ком року Продавац одговара за 
квалитет монтаже и обавезан је да, у складу са условима произвођачке гаранције, 
изврши поправку неисправног добра, набавку и уградњу резервног дела и 
отклањање квара о свом трошку, довођењем добра у исправно стање. 
 

КОНТРОЛА  
Члан 10. 

По завршеној монтажи новог котла,  а пре његовог коришћења односно стављања 
у погон мора се извршити преглед, проверавање његове техничке исправности. 
Тенички преглед врши надзорни орган, именовано од стране наручиоца. 
Котао на чврсто гориво може се ставити у погон тек пошто се после техничког 
прегледа да одобрење за његову употребу. 
 

ВИША СИЛА 
Члан 11. 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 
извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка 
више силе, уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писаним путем у 
року од 24 (двадесетчетири) сата. 
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 
експлозија, транспортне несреће и други случајеви који су Законом утврђени као 
виша сила. 
Уговорна страна је дужна да благовремено обавести другу уговорну страну на 
један од уобичајених начина, писано, о настанку једне или више околности из 
става 2 овог члана и да наведе врсту, почетак и вероватан, односно очекивани 
крај дејства те околности. 
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Члан 12. 
Испоручилац добара је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана 
од дана настанка промене у било којем од података прописаних чланом 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама, о тој промени писаним путем обавести Наручиоца и 
да је документује на прописан начин. 
 

ТАЈНОСТ ПОДАТАКА 
Члан 13. 

Испоручилац добара је дужан да приликом реализације Уговора чува као 
поверљиве све информације и податке од неовлашћеног коришћења и откривања 
као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. 
Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора. 

 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити само у писаној форми и уз 
обострану сагласност уговорних страна. 
 

Члан 15. 
Свака од уговорних страна може раскинути Уговор у случају када друга страна не 
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
О раскиду Уговора уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку 15 дана од дана пријема писаног 
обавештења о раскиду. 

Члан 16. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а у супротном 
уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу. 

 
Члан 17. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) примерака, од којих свака страна задржава по 3 
(три). 
 
  ИСПОРУЧИЛАЦ ДОБАРА:                                                 НАРУЧИЛАЦ: 
 _____________________                                                  Општинска управа  
______________________                                                 -  Општина Жабари 
_______________________                               ____________________________ 
  (___________________)                          Јован Лукић, председник општине Жабари 
 
 
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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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 ПОНУДЕ 

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 –  „Замена 
котла на чврсто гориво у  згради општине Жабари“ број ЈН 29/2019 – НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца до 18.11.2019. године до 12:00 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.  
 Отварање понуда је јавно, исте ће се отворити 18.11.2019. године у 12:30 
часова у просторијама Општинске управе општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 
103, 12374 Жабари.  

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.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

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

 Образац изјаве понуђача о средствима финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла (Образац 7), 

 Образац изјаве понуђача о средствима финансијског обезбеђења за 
отклањање недостатака у гарантном року (Образац 8), 

 Модел уговора; 
 Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (опционо) 
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3. ПАРТИЈЕ 
Није по партијама  
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска 
управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку – ДОБРА  –  „Замена котла на чврсто гориво 
у  згради општине Жабари“ број ЈН 29/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку - ДОБРА  –  „Замена котла на чврсто гориво 
у  згради општине Жабари“ број ЈН 29/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку - ДОБРА  –  „Замена котла на чврсто гориво 
у  згради општине Жабари“ број ЈН 29/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - ДОБРА  –  „Замена котла на 
чврсто гориво у  згради општине Жабари“ број ЈН 29/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” . 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

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

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може 
учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), 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) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може 
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и 
у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 
који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 
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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:  

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

2) опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  

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

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 45 дана, од дана испостављања рачуна за изведене радове, 
на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука 
добра.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
   Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Одложено плаћање је 
безусловно, односно Понуђач не може да захтева било коју врсту финансијског 
обезбеђења 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за изведене радове-монтажу добра је минимум 2 године, у ком је 
понуђач обавезан да у складу са условима произвођачке гаранције изврши 
поправку неисправног добра, набавку и уградњу резервног дела и отклањање 
квара о свом трошку, довођењем добра у исправно стање. 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
          Период испоруке добра: максимално 20 дана од дана закључења уговора. 

Место  испоруке добра:  Жабари.  
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 

мењати понуду. 
 
9.5. 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. 

Цена је фиксна и не може се мењати, у току реализације предметне 
набавке. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 
у складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 
дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
Понуђач је дужан да достави:  
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 потпис 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) 
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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. 
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. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
 
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом извршене 
примопредаје радова Наручиоцу, на име средстава финансијског обезбеђења 
уговора, достави:  
в) бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантом року – Изабрани 
понуђач се обавезује да у тренутуку примопредаје радова преда наручиоцу бланко 
сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, 
са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора 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 ражења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.  
Наручилац ће уновчити меницу за откањање недостатака у гарантном року у 
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у 
гарантном року, који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у 
гарантном року. 
 
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 

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику  путем поште на адресу: 
Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, или  
електронске поште на e-mail: јn.zabari@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, бр. ЈН 
29/2019. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. 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. 
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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, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку 
јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама 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 непосредно, електронском поштом на 

e-mail: јn.zabari@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом на 
адресу наручиоца Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 103, 
12374 Жабари. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 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 својој интернет страници, најкасније у року 
од два дана од дана пријема захтева. 
 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 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 5 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.  
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 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у 
поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати 
таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном 
на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може 
да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од 
стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -  60.000,00 динара 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(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; јавна набавка 29/2019;  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених 
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у 
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

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

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева 
за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
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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. 
 
20. УКИДАЊЕ ОБАВЕЗЕ УПОТРЕБЕ ПЕЧАТА ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И 
ПРЕДУЗЕТНИКЕ 
Измењеним одредбама члана 25. Закона о привредним друштвима 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14- др.закон, 5/15, 44/18 и 55/18), 
укинута је обавезна употреба печата у пословању привредних друштава и 
предузетника. 


