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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-42-

1/2019-01 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-42/2019-01, број: 404-

42-2/2019-01, припремљена је: 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље 

 

Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

 

 

         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. 

III Техничка документација и планови 

 

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

V Критеријуми за доделу уговора 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 

VII Модел уговора 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у 

свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. 

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би 

благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, а 

Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/2015 и 68/2015) све измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних 

набавки и својој интернет страници.  

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности - радови – изградња дечијег игралишта 

у ЛОВЋЕНАЦУ 

ЈН бр.404-42/2019-01 
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 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈНАБАВЦИ  

 

1) подаци о Наручиоцу:Општина Мали Иђош 

Адреса:24321 Мали Иђош, Главна бр. 32 

МБ: 08695059 

ПИБ: 101434697 

Интернет страница: www.maliidos.com 

E-mail адреса: javnanabavka@maliidjos.rs 

2) врста поступка и законска регулатива: 

Отворени поступак.Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступаку у складу са чланом 

32. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15и 68/15)  

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) 

 Закон о општем управном поступку 

 Закон о облигационим односима 

 Закон о планирању и изградњи објеката 

 Закон о безбедности и здрављу на раду 

 Закон о заштити од пожара 

 

3) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

Предмет јавне набавке је набавка радова – Изградња дечијег игралишта у Ловћенцу.  

Назив и ознака из општег речника набавке: 45236210-5 - Радови на површинском слоју за дечија 

игралишта, 37535200-9- Опрема за дечија игралишта  

 

4) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и ознака из општег 

речника набавки 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

5) назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног 

споразума 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

6) врста оквирног споразума (између једног или више Наручиоца и једног или више понуђача), 

трајање оквирног споразуа, начин доделе уговора у случају да се оквирни споразум закључује са 

више понуђача, назив, адреса и интернет страна Наручиоца који могу да користе оквирни 

споразум за доделу уговора, када оквирни споразум закључује тело за централизоване набавке, 

ако се отворени поступак спроводи ради закључења оквирног споразума: 

Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 

 

7) Контакт: 

Комисија за ЈН, мејл адреса: javnanabavka@maliidjos.rs 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин 

одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, Понуђач може доставити на 

адресу Наручиоца, Општина Мали Иђош, ул.Главна број 32, 24321 Мали Иђош,  или путем 

електронске поште javnanabavka@maliidjos.rsсваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 

08,00 до 15,00 часова. Тражење додатних информација и појашњења путем телефона није дозвољено. 
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Локација:Локација за уређење се налази у насељу ЛОВЋЕНАЦ, поред Дома културе, 

По плану ЛОВЋЕНЦА налази се у , планирана/постојећа намена је парковско 

зеленило. 

 Предметни простор представља површину јавне намене – парк. 

На делу парцеле на коме се планира постављање игралишта нема изграђених објеката. 

Архитектонско решење: Висине планираног терена потребно је усагласити са 

висинама околног терена. За одвод атмосферских вода терен планирати са потребним 

падовима  према  јарковима  одн.слободним површинама  ван простора дечијег 

игралишта. 

Приступ игралишту је са северне и западне стране, са постојеће пешачке стазе 

парка. 
Терен испод и око справа израдити од слоја речног песка 0.2-2 мм у дебљини од 

30 цм. 

Зеленило: постојеће дрвеће (2 групе) задржати. Све слободне  површине 

затравити, исте редовно одржавати. Могућа је садња ниског и средње високог зеленила 

на простору западно одигралишта. 

 

За уређење дечијег игралишта предвиђено је постављање следећих справа: 

1. Двојна љуљашка 

2. Клацкалица 

3. Кућица пењалица са тобоганом 

 

4. ПОДЛОГА ИГРАЛИШТА ИСПОД СПРАВА ОД   ГУМЕ 4цм 

 

Израда и уградња свега горе наведеног врши се према стандардима "Српски 

стандард СРПС ЕН 1176 и1177". 

 

 III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИПЛАНОВИ  

 

Увид у техничку документацију се може извршити сваким радним даном, у периоду од 

08:00-14:00 часова. Заказивање се може извршитит на е-маил: 

javnanabavka@maliidjos.rs 

Није обавезан услов. 

 

 

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 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

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

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 



Конкурсна документација ЈНМВ бр. 404-42/2019-01 5/ 39  

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

дефинисан у следећој табели, и то: 

 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН 
ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у 

поглављу  VI  ове 

конкурсне 

документације), којом 

понуђач под пуном 

материјалном   и 

кривичном 

одговорношћу 

потврђује да испуњава 

услове  за  учешће у 

поступку јавне 

набавке из чл. 75.ст. 

1. тач. 1) до 4) истав 

2. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном 

документацијом 

 

 

 

2. 

 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 

 

3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 

75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима  рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време. 

подношењапонуде (чл. 75. ст. 2.ЗЈН). 

 

 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин  дефинисан 

у наредној табели, ито: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ Потврда Народне банке Србије(понуђач 

не мора да доставља наведени документ 

из разлога што је доказ јавно доступан) 
 Да Понуђач није био у блокади у 

последњих 12 месеци од дана 

објављивања позива за подношење 
понуда 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
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 Да има важећи сертификат или 

атест за безбедност опреме (за 

наведена ставке у 

спецификацији) од овлашћеног 

акредитационог тела или 

организације у складу са 

стандардима: СРПС ЕН 1176 

(Опрема и потребна површина за 

дечија игралишта) – „Сл. 

гласник РС“бр.40/13. 

 Да понуђач поседује важећи 

сертификат ISO 9001 из области 

предметне јавне набавке који је 
издат од стране акредитованог 
тела. 

 Фотокопија сертификата о 

испуњености /TUW/ 

 Фотокопија атеста о испуњености 

/TUW/ 

 

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. идодатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних 

у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1 и 2 у складу са 

чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 

поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсномдокументацијом. 

 

 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 

1) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 

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

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверенупечатом. 

 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 4. у 

поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверенапечатом. 

 

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

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 

наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 

важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописаниначин. 

 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа 
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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 

каонеприхватљиву. 

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: 

1) 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 доставитиИ УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког одњих. 

Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

није осуђиван за неко одкривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта). 



Конкурсна документација ЈНМВ бр. 404-42/2019-01 8/ 39  

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 

поступкуприватизације. 

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

 

2) ДОДАТНИУСЛОВИ 

1) Финансијски капацитет,услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу додатних услова – Доказ: потврда НБС о броју 

дана неликвидности, овај доказ понуђач није у обавези да 

доставља. 

2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 3. наведеном у 

табеларном приказу додатних услова –Доказ: 

1) фотокопија сертификата 

2) фотокопија сертификата 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75.став 

1. тачке1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78.ЗЈН. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, и то: 

 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) 

 понуђачине морају да доставе потврду НБС о броју дана неликвидности из 
разлога што је документа јавно доступан на сајту НБС,www.nbs.rs. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ. 

 

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

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа тедржаве. 
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 V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕПОНУДЕ  

 

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 

истом понуђеномценом 

 

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

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. У 

случају истог понуђеног рока извршења радова, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 

 

 VIОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ  

 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац1); 

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац2); 

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац3); 

4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 

4); 

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац5). 

6) Меница за озбиљност понудe
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понудабр од за јавну набавку мале вредности 

радова – изградња дечијег игралишта у Ловћенцу, ЈНМВ, број 404-42/2019-01 

 

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) ПОНУДУПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколикосе понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ ОПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 
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. 



Конкурсна документација ЈНМВ бр. 404-42/2019-01 12/ 39  

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈПОНУДИ 

 

 
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 

заједничкојпонуди. 
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5) РАДОВИ – ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања До 45 дана од дана пријема ситуације оверене од 
стране Надзорног органа Наручиоца 

Рок важења понуде  дана од дана отварања понуда (не краће од 
120дана) 

Рок завршетка радова  дана од дана увођења упосао (не дуже од 
45 календарских дана од дана увођења у посао) 

Гарантни период  месеци од записничке приморедаје радова 
(не краће од 24 месеца) 

 

 

Датум Понуђач 

М. П. 

 

 

 

Напомене: 

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

су тачни подаци којису у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку 

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

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

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

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

 

ПРЕДМЕР РАДОВА – СТАЗЕ 

Poz ОПИС РАДОВА Ј.М. Количина 

Jединична 

цена без 

ПДВ-а  

 Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 Укупна цена 

са ПДВ-ом 

 1   2  3  4  6 (4 Х5) 7(6+пдв) 

1 

Рушење пешачких стаза од бетона. 

Рушење стазе извести заједно са 

скидањем подлоге дебљине око 35цм. 

Одвојити тврди материјал и одвести на 

депонију коју одреди инвеститор 

удаљену до 15км. Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион и одвести 

на градску депонију. Обрачун по м² 

стазе. м² 36.44     

2 

Рушење ивичњка од бетона. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на 

камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м¹ ивичњка. м¹ 85.24     

3 

Колчење терена за формирање 

игралишта и пешачких стаза са 

израдом наносне скеле и преносом 

висинске коте са репера у оквиру 

парцеле. Обрачун по м² исколченог 

терена. м² 275.00     

4 

Машинско скидање слоја шљунка у 

просечној деб. 7цм и ископ земље 

15цм испод будућих бехатон плоча за 

пешачке стазе са утоваром и одвозом 

до 5км. Обрачун по м³ м³ 70.00     

5 

Сабијање подтла за формирање 

подлоге за постављање бехатон плоча 

за пешачке стазе ваљком до збијености 

од 20МПа. Обрачун по м² сабијеног 

подтла м² 275.00     
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6 

Набавка материјала и израда доњег 

носећег слоја од мајднаског песка за 

постављање бехатон пешачких стаза 

просечне дебљине д=15цм. Набијање 

до збијености од 30МПа. Обрачун по 

м³ м³ 10.00     

7 

Набавка материјала, насипање, 

разастирање и набијање туцаника (0-

31,5) у слоју дебљине 15цм испод 

пешачких стаза. Слој туцаника насути 

у слојевима, набити и фино 

испланирати са толеранцијом по 

висини +/- 1цм. Набијање до 

збијености од Мс=40МПа. Обрачун по 

м³ м³ 42.00     

8 

Набавка и постављање вибро-

пресованих бехатон плоча дебљине 

д=6цм у  боји преко припремљеног 

тампона. У цену улази набавка и 

уградња равнајућег слоја од дробљене 

фракције минималне дебљине 

д=3.0цм, фуговање ситним сувим 

песком, равнање и набијање бехатона 

вибро-плочом. Обрачун по м² м² 227.87     

9 

Набавка и уградња вибро-пресованих 

бетонских ивичњака сиве боје 8/20/100 

постављених у слоју бетона д=10цм, 

МБ20. Спојеве фуговати. Обрачун по 

м¹ м¹ 213.44     

10 

Испорука и уградња тврде ПВЦ цеви 

Фи 80 у већ ископан ров за пролаз 

каблова јавне расвете испод будућег 

тротоара. Обрачун по м¹ рова м¹ 20.00     

11 

Уклањање постојеће фонтане, одвоз 

мтеријала, насипање и изравнавање 

терене на месту финтане као и 

припрема подтла за израду нове 

фонтане у равни терена. М3  15    

12 

Припрема терена за цвећњак кружног 

облика пречника 1.5м М2 12    
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13 

Поплочавање круга предвиђеног за 

фонтану не клизајућим плочама, 

израда сливника, постављање 

бризгаљки, цеви и пумпе у посебан 

шахт са водом ком 1    

14 

Испорука потребног електро 

материјала, те инсталирање 4 

канделабера и пумпе за фонтану ком 1    

15 

Израда водонепропуснох шахта 

запремине 200л воде за потребе 

фонтане ком 1    

УКУПНО:   

 

ПРЕДМЕР РАДОВА – ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ 

Po

z ОПИС РАДОВА 

Ј.М

. 

Количин

а 

Jединичн

а цена 

без ПДВ-

а  

 Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (4 Х5) 7(6+пдв) 

I  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ           

1 

Колчење терена за формирање 

игралишта и пешачких стаза са 

израдом наносне скеле и преносом 

висинске коте са репера у оквиру 

парцеле. Обрачун по м² исколченог 

терена. m² 200.00       

2 

Машинско скидање слоја хумуса и 

земље у просечној деб. 35цм ради 

постављања дечијег игралишта са 

утоваром и одвозом до 5км. 

Обрачун по м³ m³ 117.60     

3 

Ручни ископ земље III категорије за 

тракасте ивичне темеље игралишта 

према условима из пројектне 

документације са утоваром  и 

одвозом до 5км.Обрачун по м³ m³ 3.36       

4 

Сабијање подтла за формирање 

подлоге за игралште глатким 

ваљком до збијености од 20МПа. 

Обрачун по м² сабијеног подтла m² 224       
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5 

Ручно сабијање подтла за 

формирање подлоге за ивичне 

темеље игралишта до збијености од 

20МПа. Обрачун по м² сабијеног 

подтла. m² 12     

6 

Набавка материјала, насипање, 

разастирање и набијање туцаника 

(0-31,5) у слојуиспод простора 

игралишта. Слој туцаника насути у 

слојевима, набити и фино 

испланирати са толеранцијом по 

висини +/- 1цм. Набијање до 

збијености од Мс=40МПа. Обрачун 

по м³  m³ 44.8       

7 

Набавка материјала, насипање 

разастирање и набијање туцаника 

(0-31.5) у слоју дебљине 15цм за 

ивичне темеље игралишта и темеље 

самце канделабера. Слој туцаника 

насути у слојевима, набити и фино 

испланирати са толеранцијом по 

висини +/- 1цм. Набијање до 

збијености од Мс=60МПа. Обрачун 

по м³  m³ 2     

 

 

,     

II БЕТОНСКИ РАДОВИ         

1 

Набавка материјала израда 

армирано бетонских ивичњака 

темеља марке МБ 30 око дечијег 

игралишта. Темеље армирати по 

пројекту. Бетонирање радити преко 

претходно разастртог туцаника. 

Бетон уградити и неговати по 

прописима. У цену улази и оплата. 

Обрачун по м³ m³ 5.60     

UKUPNO:     

III  АРМИРАЧКИ РАДОВИ         
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1 

Набавка, чишћење, савијање и 

уградња арматуре ивичних темеља 

и темеља канделабера, квалитета РА 

400/500, у свему према плановима 

армирања. Исказана количина дата 

је на бази процене а пре израде 

детаља арматуре. Обрачун извођача 

са инвеститором извршиће се на 

бази стварних количина из оверене 

грађевинске књиге. kg 248.00     

UKUPNO:     

VI ОСТАЛИ РАДОВИ         

1 

Набавка и монтажа специјалне 

гумене подлоге за игралишта 

димензија плоча 50/50цм. Подлогу 

поставити по упутству произвођача 

на претходно обрађену подлогу од 

бетона и са ивичњацима по 

пројекту. Обрачун по м² постављене 

подлоге. m² 224     

2 

Набавка, израда и монтажа 

елемената игралишта. Справе 

поставити по упутству произвођача 

и прописано анкеровати и 

осигурати.         

  

1. Наткривени тобоган-платформа 

са степеницама/пењалицом 

ko

m 1.00     

  2. Опруга-њихалица 

ko

m 1.00     

  3.Двострука клацкалица 

ko

m 1.00     

  4.Двострука љуљашка 

ko

m 1.00     

  5.Вртешка 

ko

m 1.00     

  6.Типска самостојећа канта за смеће 

ko

m 2.00     
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3 

Набавка, израда и монтажа типских 

клупа дужине до цм по избору 

инвеститора. Клупе монтрати на 

пројектована места и прописно 

осигурати и анкеровати путем 

челичних анкер плоча за бетонску 

подлогу игралишта. У цену 

укључене анкер плоче и сва 

галантерија. Обрачун по комаду 

клупе. 

ko

m 2.00     

UKUPNO:     

    

    

I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

II БЕТОНСКИ РАДОВИ         

III АРМИРАЧКИ РАДОВИ         

VI ОСТАЛИ РАДОВИ     
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 

Р.б Радови: Укупна цена без ПДВ-а Укупна цена са ПДВ-ом 

1. СТАЗЕ   

2. ДЕЧИЈЕ 

ИГРАЛИШТЕ 

  

 УКУПНО(1+2)   

 

 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни  и потпише. 

 

УПУТСТВО:  

- У колону 5. уписати јединичне цене без ПДВ-а за сваку ставку појединачно. 

 -У колону 6. уписати укупне цене без ПДВ-а за сваку ставку појединачно, а добија се множењем 

јединичних цена са количином. 

- У колону 7. уписати цену са ПДВ-ом за сваку ставку појединачно,a добија се додавањем износа 

ПДВ-а на износ из колине 6. 

- у табелу рекапитулације, уписати укупну вредност радова без и са ПДВ-ом. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ 2) 

 

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 утабели: 

 

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:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом26. ЗЈН, , 

(Назив понуђача) 

даје: 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности - радови – изградња дечијег игралишта ЈНМВ, 

број 404-42/2019-01,поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованимлицима. 

 

 

 

 
Датум:  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 4) 

 

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 мале вредности - радови – изградња дечијег игралишта ЈНМВ, 

број 404-42/2019-01, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, ито: 

 

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, 

кривичноделопримањаилидавањамита,кривичноделопреваре(чл.75.ст. 

1. тач. 2)ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4)ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за 

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.ЗЈН); 

 

Место:

 

Датум:  

Понуђач: 

   

 

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 5) 

 

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 мале вредности - радови – изградња дечијег 

игралишта ЈНМВ, број 404-42/2019-01, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, ито: 

 

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, 

кривичноделопримањаилидавањамита,кривичноделопреваре(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:

 

Датум:  

Подизвођач: 

   

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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М О Д Е Л  У Г О В О РА 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У ЛОВЋЕНЦУ 

Број Уговора:__________(уписује Наручилац) 

 

Закључен дана: 2019. године, између уговорних страна: 

 

1. ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ, са седиштем у Малом Иђошу, улица Главна бр. 32, 

ПИБ:101434697, Матични број: 08695059, Број рачуна: 840-95640-37кога заступа: 

Марко Лазић, председник општине (у даљем тексту: Наручилац),  

и 

 

2. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО: 

,  

______________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

кога заступа _____________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 

                                    (Име, презиме и функција) 

 3. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

______________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

 

кога заступа ______________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 

                                    (Име, презиме и функција) 

Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу: 

1. ____________________________________________________________________________, 

(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

кога заступа ______________________________________________  

                                         (Име, презиме и функција) 

 

4. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА) 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________ од 

_____________ 2019. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према 

Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора  

 

1. ____________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

Каочлан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога 

заступа _________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 

  (Име, презиме и функција) 

2. ____________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

као члан групе, кога заступа ______________________________ (члан групе понуђача).                                                                                         

(Име, презиме и функција) 

 

Основ уговора: ЈН број: 404-42/2019-01 

Број и датум Одлуке о додели уговора: ______________ 

Понуда изабраног понуђача број: ____________ од _________. Године 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
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Уводне одредбе 

Члан 1. 

У складу са Законом о јавним набавкама Општина Мали Иђош, спровела је 

поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавку мале бредности број 404-

42/2019-01и  Одлукомо  додели уговора бр. __________од ________.2019. године 

додељен је уговор  понуђачу  _____________,  бр.  

Понуде___________,од          . 2019.године. 

Наведена понуда је саставни део овог уговора па у складу с тим уговорне стране 

приступају закључењу овог Уговора. 

 

Предмет уговора 

Члан 2. 

Предмет уговора је изградња дечијег игралишта у Ловћенцу. 

 

Члан 3. 

Под извођењем радова се подразумева извођење свих радова обухваћених 

предмером радова из конкурсне документације, са свим претходним припремним 

радовима и извођачким радовима. 

Извођач се обавезује да се за потребе Наручиоца својом радним снагом, 

материјалом и механизацијом, савесно и стручно изведе тражене радове, а Наручилац 

преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној понуди датој у поступку јавне 

набавке. 

Уговорне стране сагласно утврђују да се вредност уговорених радова дефинише 

на бази следећих елемената: укупне уговорене цене за све описане радове и за све 

позиције радова садржане у делу конкурсне документације – предмер радова. Сматраће 

се да је Извођач радова прегледао и проверио градилиште, његову околину и 

ограничења и прикупио све расположиве информације, да је проценио обим и природу 

радова и материјала потребног за извођење и завршетак радова, прилазе до градилишта, 

постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале 

околности које су од утицаја за извођење радова, да се упознао у свему са обавезама 

које се односе на плаћање такса, пореза и осталих накнада које су прописане законом и 

другим прописима органа власти и управе, да је извршио преглед комплетне конкурсне 

документације, тако да Извођач радова потврђује да је у потпуности упознат са напред 

наведеним и да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по 

уговореној цени. Сматра ће се да је Извођач радова добио све информације које су 

сваком искусном Извођачу радова потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и 

свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и 

завршетакрадова. 

 

Цена и начин плаћања 

Члан 4. 

Извођач ће наведене радове извести по укупној цени од   
динара без ПДВ-а,односно динара са обрачунатимПДВ-ом. 

Уговорене јединичне цене важе и за вишкове, односно мањкове радова 

Понуђена цена у себи садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, 

подграде, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и 

одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, 

обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, рад ноћу и рад 

недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све 
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таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, 

организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 

средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и 

градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију грађења, 

режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за 

извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. 

Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају 

франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој 

документацији. 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору у року до 45 дана по 

привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене 

грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр.______ 

од 2019. године, и потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана 

ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да 

исплати неспоран део ситуације. 

Извођач ће у сваком рачуну навести број Уговора о извођењу радова. 

Комплетну конкурсну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: 

листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу 

документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до 

примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих 

позиција, што извођач признаје без права приговора. 

Финансијско обезбеђење 

 

Члан 6. 

Извођач је дужан да на дан закључења Уговора, доставити бланко сопствену 

меницу (соло меницу) за добро извршење посла регистровану, уредно оверену и 

потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, 

у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 30 дана дуже од дана 

трајања уговора у корист Наручиоца које треба да буду са клаузулом „без протеста“, 

роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се 

продужити за исти број дана.Извођач је у обавези да приликом достављања сопствене 

менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије 

картона са депонованим потписима овлашћених лица.У случају да извођач са којим је 

закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Наручилац има право да реализује 

инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављене од стране 

понуђача. 

Извођач је дужан да на дан примопредаје радова доставити бланко сопствену 

меницу (соло меницу) за отклањање недостатака у гарантном року регистровану, 

уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за 

отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде са 

ПДВ-ом и роком важења 30 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист 

Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. 

 

Рок извођења радова 

Члан 7. 

Рок за извођење радова је календарских дана од дана увођења извођача 

радова у посао.календарских дана од дана увођења извођача 
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Члан 8. 

Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача: 
-У случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача, 

-у случају елементарних непогода и дејства више силе, 

- у случају измене пројектно- техничке документације по налогу Наручиоца. 

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року 

од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока 

за завршетак радова. 

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње. 

 

Члан 9. 

Уколико извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу казну у висини 0,1 % од укупне вредности за сваки дан закашњења, с тим да 

укупан износ уговорене казне не буде већи од 5 % укупне вредности уговорених радова. 

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, 

умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова 

претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, 

односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање 

и износ штете Наручилац мора да докаже. 

 

Обавезе Извођача 

 

Извођач се обавезује: 

Да за уграђену опрему и материјале доставити атесте произвођача, потребне 

сертификате, гарантне листове и упуства у вези експлотације и техничког одржавања; Да 

одговорно лице Извођача радова организује обављање уговорених радова у циљу 

максималне безбедности радника, те одговара за штету која се у току извеђења радова 

причини лицима и стварима; 

Да учествује у поступку техничког пријема објекта и отклони све примедбе од стране 

надлежног органа кои врши технички пријем објекта. 

 

Обавезе Наручиоца 

 

Члан 11. 

Наручилац се обавезује: 
Да Извођача уведе у посао у уговореном року и омогући у несметан приступ; 

Да одреди стручни надзор над извођењема радова и о томе обавести Извођача, односно 

достави одговарајуће решење; 

Да са Извођачем изврши примопредају извршених радова и изврши коначни обрачун 

стварно изведених радова и испорученог материјала; 

 

Извођење радова 

Члан 12. 

За укупан уграђени материјал Извођач мора да обезбеди сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

Извођач је дужан да о свом трошку изврши одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 



Конкурсна документација ЈНМВ бр. 404-42/2019-01 29/ 39  

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 

објекта, Наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о 

свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним 

одредбама.Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да 

ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених 

радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи. 

Члан 13. 

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача 
 , са седиштем   ПИБ 

 ,матичниброј , (ово се попуњава само у случају ако 

имаподизвођача). 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и 

радове изведене од стране произвођача, као да их је сам извео. 

 

Члан 14. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести 

стручни надзор и Наручиоца. 

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

Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. 

 од године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне 

и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10 % количине неће утицати на 

продужење рока завршеткарадова. 

Члан 15. 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног 

надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 

стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним 

догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из 

става 1.овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала 

бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и 

исплату дела цене за до тада извршене радове. 

 

Члан 16. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 

уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити, 

у складу са Законом о јавнимнабавкама. 

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су 

правноневажећи. 

Члан 17. 

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је 

потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем 

се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива уколико 

Наручилац обезбеди средства за њихово уговарање и извођење. 

Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били 

укључени у првобитни, пројекат или у прву јавну набавку, а који су због 

непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се 

уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних 
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радова није већа од 10 % од укупне вреднсти уговора, као и да се такви додатни радови 

не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од прве јавне набавке, а да се 

при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики 

трошкови за наручиоца, или су такви радови, које би Наручилац могао набавити 

одвојено од извршења овог уговора, неопходи за даље фазе извршења радова. 

Примопредаја радова 

Члан 18. 

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 

надзор, а дан завршетака радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана 

завршетка радова. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 

Стручног надзора и Извођача. 

Комисија сачињава записник о примопредаји 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или 

приликом прузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања.Уколико 

те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у 

споразумном утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун 

Извођача радова. 

Евентуално уступање отклањења недостатка другом извођачу Наручилац ће 

учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 

 

Гарантни рок 

Члан 19. 

Гарантни рок за све изведене радове износи рачунајући 

од пријема радова. 

Ако се у гарантном року појаве недостатци на изведеним радовима, Извођач је 

дужан да недостатке отклони без права на посебну накнаду у року који одреди 

Наручилац. 

Ако је Извођач не поступи на начин предвиђен у претходном ставу, Инвеститор  

је овлашћен да недостатке отклони преко другог Извођача на терет Извођача по овом 

овомуговору. 

 

Коначни обрачун 

Члан 20. 

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази 

стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и 

усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непромењиве. 

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји 

радова. 

 

Раскид уговора 

Члан 21. 

Свака одуговорних страна има право на раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорених обавеза друге уговорне стране. 

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост 

уговорених обавеза по питању уговрене казне, као и друге последице у складу са 

Законом. 

 

Измене уговора 
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Члан 22. 

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз предходну 

сагласност свих потписаних уговора. 

Остале одредбе 

Члан 23. 

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о планирању и 

изградњи објекта и Закона о облигационим односима. 

 

Члан 24. 

У случају спора уговора се месна надлежност суда у Суботици. 

 

Члан 25. 

Уговор је сачињен сагласно вољи уговорених страна што исте потврђују својим 

потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране. 

 

Члан 26. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих по 3 (три) 

примерка за сваку страну. 

 

ЗаНаручиоца ЗаИзвођача 

 

М.П.    
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 VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕПОНУДУ  

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕСАСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на Српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

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: Општина Мали Иђош, ул. Главна бр. 32, 24321Мали Иђош, 

саназнаком: 

,,Понуда за јавну набавку радова – изградња дечијег игралишта 

ЈНМВ бр.404-42/2019-01- НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

12.08.2019. године до 10:00 часова. 

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је 

понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди 

о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

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

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

неблаговременом.Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Понуда мора да садржи оверен и потписан: 

 Образац понуде (Образац1); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац2); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац3); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 

и 76. ЗЈН (Образац4); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 
75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду саподизвођачем; 

 Модел уговора; 

 Меница за озбиљност понуде 

У складу са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, односно у складу са 

Правилником о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступку 

јавних набавки и начину доказивања испшуњености услова (Сл. гласник РС“брoj 86/2015 иброј 

41/2019), понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуда у поступцима јавних 

набавки употребљавају печат. 

У складу  са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 

86/2015 и 41/2019) употреба печата није обавезна.  

3. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликвана по партијама. 

 

4. ПОНУДА САВАРИЈАНТАМА 
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

који је одређен за подношење понуде.Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења 

односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Мали Иђош, 

ул. Главна бр. 32, 24321Мали Иђош,са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова – изградња дечијег игралишта, ЈНМВ 

бр.404-42/2019-01- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова – изградња дечијег игралишта, ЈНМВ 

бр.404-42/2019-01- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова – изградња дечијег игралишта, ЈНМВ 

бр.404-42/2019-01- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – изградња дечијег игралишта, 

ЈНМВ бр404-42/2019-01- 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 КАОПОДИЗВОЂАЧ 

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

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

заједничких понуда. 

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

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

као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

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

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

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

подизвођача. 

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

извршење набавке поверити подизвођачу. 

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

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

набавци. 

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

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

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

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

ради утврђивања испуњености траженихуслова. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКАПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач. 1) и 2) 

ЗЈН и то податке о: 

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

ће заступати групу понуђача преднаручиоцем, 

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењууговора 

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

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

испуњеност услова (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понудусамостално, у своје име, а за рачунзадругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

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

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

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и условаплаћања. 
Рок плаћања је након испостављених оверених ситуација, оверених од стране надзорног 

органа и извођача, у року до 45 дана од дана пријема ситуације од стране наручиоца (уз 

оверен грађевински дневник и грађевинске књиге) у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 

119/2012). 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.Понуђачу није дозвољено да захтева 

аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 24 месеца од дана потписивања 

записника о примопредаји радова. 

 

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођењарадова) 

Рок извођења радова не може бити дужи од 45 календарских дана од дана закључења 

уговора. 

Место извођења радова –ЛОВЋЕНАЦ 

 

9.4. Захтев у погледу рока важењапонуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана од дана отварања понуда. 

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

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

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

ЦЕНА УПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 

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

У цену треба да су урачунати сви трошкови који Понуђачу могу настати у току 

реализације предмета јавне набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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

чланом 92.ЗЈН. 

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

део одвојено искаже у динарима. 

 

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

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 

сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%) од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 

писму.Рок важења менице је 120 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења дату уз понуду уколико: 

понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 

понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

II Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави: 

1. Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку 

потписивања уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности 

који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Уз меницу 

мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –писму. 

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. 
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2. Меницу за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује 

да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу меницу за 

отклањање грешака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница за отклањање грешака у гарантном 

року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, безПДВ-a. Рок важења 

менице 

мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу 

за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши 

обавезу отклањања недостатака који би могао да умањи могућност коришћења 

предмета уговора у гарантномроку. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕНАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМПОНУДЕ 

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

електронске поште на e-mail javnanabavka@maliidjos.rs 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана оддана 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, ЈНМВ бр.404-42/2019-

01”. 

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, ито: 

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

на Порталу јавних набавки и на својој интернетстраници; 

- 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 извршенодостављање. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 



Конкурсна документација ЈНМВ бр. 404-42/2019-01 37/ 39  

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

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

облику захтева одпонуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

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

односно његовог подизвођача (члан 93.ЗЈН). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

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

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

понуду одбити каонеприхватљиву. 

 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА 

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

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

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог ЗЈН. 

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

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

Републичка комисија). 

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

e-mail:  javnanabavka@maliidjos.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на 

адресу наручиоца. 

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

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

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

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

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

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

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

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

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

наручилац исте није отклонио. 

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 одлукео обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од 
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дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

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

за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га 

није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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

набавке у складу са одредбама члана 150.овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи: 

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

2) назив и адресунаручиоца; 

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 повредедоказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овогЗЈН; 

7) потписподносиоца. 

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 одстране Министарства 

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

за преносреализован. 

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

(4) број рачуна:840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштитуправа; 

(7) сврха: ЗЗП; Општина Мали Иђош, ЈНMВбр.404-42/2019-01; 

(8) корисник: буџет РепубликеСрбије; 

(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 
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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. 

 

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149.Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка5) 

Закона. 

 


