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Bojeorqe Mrurha 1

Benrxa flaaHa

llpe4nner: Ilpojexrxn ycnoBm 3a r3pagy npojexara no6oruuaroa nyreBa y 3oHaMa fleBer
ocltoBHltx tuxora Ha replrropnin Onwrnxe Benuxa flnaxa

[louroeaur,

Ha ocnoey Bauer Aonhca 6poj 196 op,0t.02.20t7. rognae, Hau 6poj Vill 953-237t op,,

02.02.2A17. roAhHe, xoju ce oAHoo4 Ha H3AaBaFbe npojexrnr4x ycnoBa 3a h3paAy rexHrqxe
AoxyMeHTaqrje sa no6oruu:arue 6ea6e4nocru cao6pahaja y 3oHaMa AeBer ocHoBHt4x r.uKo.na Ha

repnropraju Onurrue Bennxa flnana, AocraBJbaMo Bann rpaxeHe npojexrne ycnoBe.

l-lpojexrxr ycnoBh ce rae4ajy ra cae4ehe uxo.ne:

t. OIU ,,ll uynna4rjcxh ogpeg", y Mecry Mapxoeaq, Ha Apx{aBHoM nyry 16 pe4a 27, ua
craL{hoHaxr xnn 191+350;

2. OUJ ,,ll r.uynna4r,rjcxu ogpeg", y Mecry flrHocaBa, Ha p,pxaBHoM nyry 16 penqa 27, aa
craqhoHaxr xnn L82+000;

3. olIJ,,ll uynna4rajcxt4 ogpeg", y Mecry Hoeo ceno, Ha Apx(aBHoM nyry llA pe4a 158, Ha

craqhoHalxn xru 39+870;
4. OIU ,,Kapafopb€", y Mecry Pa4oaarue, Ha Apx{aBHoM nyry llE pe4a 370, na craUhoHa}Kh

xnn 4+820;
5. OlU,,Kapabopbe", y Mecry Benuxa f'lnana, Ha Apx{aBHoM n\rry llA pe4a !47, aa

craqr4oHaxu xnn 98+590;
6. OuJ,,Kapaboptje", y Mecry Bennxa lhaHa, Ha ApxaBHoM nyry llA pe4a L4l, na

craqroHax{r xnn i.00+280;
7. OIU,,Kapabopbe", y Mecry Benrxo Opau.rje, Ha Apx(aBHoM nyry llA pe4a 15g, na

craUhoHaxr xnn 26+050;
8. OIJJ ,,Byx Kapapmh", y Mecry CaeaHoeaq, Ha ApxaBHoM nyry llA peAa 159, Ha

craL{hoHaxu xnn 21+650;
9. OIU ,,Byx Kapaqrh", y Mecry Kprueeo, Ha ApxaBHoM nyry llE peAa 354, xa craqhoHa]Ku

xnn 9+330;

Ha npeAMerHhM Apx(aBHrM nyreBmMa npeAy3erh o4roeapajyhe Mepe Ha ynanpe[eruy
6ea6e4nocrra cao6pahaja y aoHn oKo ocHoBHhx rrJKo,rla.



OcHseHe Mepe Ha yHanpefieruy 6es6e4Hocrr cao6pahaja y 3oHaMa oxo ocHoeHr4x r,uKo.na Ha

ApxaBHrM nyreBhMa cy Mepe Ha h3rpaAFbr4 Tporoapa n HuuJa aa ayro6ycxa crajaanu:Ta, Hao h
cao6pahajHe cntlann3arlraje h onpeMe y qhlby 6ea6e4nor ycMepaBalba AeUe Ao A c,4 urHo.[e.

florpe6no je nocraerrh 3a[rrhrHe orpaAe 3a neluaxe, xoje he KaHanhcarh neuJaqKe roxoBe h
cnpoBoAl4rt4 t4x Ao neuaqKor npena3a.

fipnruenrrr neuaqKe npena3e y 3oHh oxo ocHoBHe luxo.ne Ha MecrhMa r,qe je ro onpaeAaHo
g6or nurep3hBHr4x neuaqxilx roxoBa, a y3 npuMeHy Mepa 3a ycnopaBarue cao6pahaja, npeMa
npenopyxaMa 3a nphMeHy $rarvxrx npenpexa 3a ycnopeFbe cao6pahaja, xoje cy nprKa3aHe y
Ta5enn L.

Ta6en a 1. lloenoovKe 3a n phMeHy Qnanuxrx npenpeKa 3a ycnopehbe cao6pa

Bpcra jaaxor nyra
Beurraqre
ug6oqnxe

llnaror Cyxetoa
l{o,loB()3a

Xopnsoxraaxo
cHpeTalbe

KOnOBO3a

,QpxaaxunyrlApe4a
(xoju xrje ayronyr)

HE HE AA AA

,{pxaoxunyrlSpe4a HE HE AA AA

fl,pxaexr nyr ll A pe4a
(npexo 3.000 nrAC)

HE HE AA AA

l{iE,, 
' ,.:HA AA flA,,,

,Qpxaexx nyr ll 6 pe4a HE AA AA AA

Onurrrncxr nyr AA AA AA AA

Ipojexar rpe6a Aa caApx(h l-pafeerHcxr npojexar n lnaaan npojeKar ca06pahajHe
chrHann3aqhje, Aa 4eQrHrue 6poj 4pxaaHor nyra N craLlhoHax{y rqpx{aBHor nyra, y cxnaAy ca
BaxehHM peQepeHrHHM ct4creMoM nyrHe MpeH{e Peny6nuxe Cp6raje.

llpojexrno-rexHhttKy AoKyMeHrar-lajy ypa.,qrana y cxnaAy c npaBunHrKoM o cao6pahajHoj
cilrHanh3aqnju (,,cnyx6exr rnacHrx Peny6anxe Cp6nje", 6poj L34/L4l,3axononn o jaenrnn
nyreBrMa (,,cnyx6euv rnacHAK Peny6nraxe cp6nje",6poj 10U05, 6poj t23/07, 6poj L}t/Ll,
6poi 93/t2 ra 6poj 104/13) r 3axononn o 6es6e,qnocrh cao6pahaja Ha nyreBhMa (,,Cnyx6eHr
ilacHHK Peny6nraxe cp6wje" ,6poj 6poj 4!/Q9,6poj 53/10, 6poj Let/!t,6poj 321L3 - o.arnyKa yc,
6poj55/M, 6poj 96/20t5 - Ap. 3aKoH ra 6poj 9l2}t6 - o4nyxa yC),

Tporoape ca ocranilM ereMeHThMa AplKaBHor nyra npojexroearr npeMa llpaeraanrxy o
yc/roBrMa xoje ca acnexra 6ea6e4nocna cao6pahaja rvropajy Aa rcnylbaeajy nyrHra oljewn n

Apyrh ereMeHrh jaeHor nyra (,,Cayx6enr raacnnx Peny6nrxe Cp6rje", 6poj Slltl).

llpojexraHr je 4yxaH Aa ypaAh npeAMerHy rexHhr{Ky AoxyMeHraqrajy na ocHoBy: norpe6urx
noA.nora (reogercxnx, reorexHrqHhx n Ap.), hcrpaH{Hhx paAoBa ra aa6oparoprajcxrax
hcnhrhBaFba, BaxehNx 3aHoHa, nponrca, craHAapAa h HopMr4 KBa.nhrera 3a oBy BpcryTexHhqKe

bn



/

AoKyMeHraqrje, apxhBcKe AoxyMeHTaqhje o nocrojeheM nyry aKo nocrojh, nprxynJ'beHux
noAaraKa o nocrojehoj naaHcxoj 4oxynnenrar-1rjr.

FpafeaNxcxrrvr npojexroru ApxaBHor nyra npIKa3arr: e.neMeHre chryaqhoHor n.naHa,
noAylxHor m nonpeqHor npoQnna; reoruerpnjcxa peuerba no6oruuarua; peuelbe
oABOAlbaBaFba KonoBo3a; peuJelbe oABoArbaBaFba rpyna nyTa; HhBenaqhoHa peuetba
nparehrx ca4pxaja (nprax,ruyvaKa ocra.nilx nyreBa r napxhpanraurra) y 3eM,rbiluHonn (nyrnonn)
nojacy npojexroeane AeoH14qe; Mecra nocrojehrax nphcrynHnx nyreBa (cao6pahajHrax
nprxruyvaxa) xojN ce Mory 3aApxaril ca acnexTa '6es6e,qHocrr cao6pahaja r FbhxoBa
reonnerprjcxa peueFba; ayro6ycxa crajannura oApeAhrrt ra npojexroBarh y capaAFbr ca
HaAnex{Ht4M opraHhMa .noKanHe caMoynpaBe. Ilpojexronn rpe6a Aa ce penacrpyje il Ha3Haqh
nojaea uecra6rnnocrh repeHa y chryaqroHoM nnaHy n noAyxHonn npoQraay. Cea peueFba Aarh
y oKBhpy nocrojeher nyrHor 3eM.rbhura, 6ea excnponpraja4raje HoBt4x noBprurHa 3eM.rbilura.

fleulaqxe cra3e h Hhue ea ayro6ycxa crajarrurra npojexroBarh ca aAeKBarHoM, craHAapAhMa
yrepf enonn rpaf eeuncxonn xoncrpyxr.lrjonn, xoja 3aAoBo.rbaBa o4pe46e [lpaaNaxrxa o
ycnoBrMa xoje ca acneKra 6es6e4Hocrra cao6pahaja nnopajy Aa hcnyrbaeajy nyl-rra o|jewu n

Apyrh e,neMeHrh jaanor nyra (,,Cayx6enn rnacHrx peny6arxe Cp6raje,,, 6poj SOlLLl.

lleuJaqxe crage npojexroearr ca cao6pahajnonn aHa.nh3oM nocrojeher h nepcneHTIBHor
neuJaqKor cao6pahaja r,r cao6pahaja eoarna Ha npeAMerHoM nyry, y \nhy yrepf raearta
nocrojehrx H nepcneKTnBHVx neuaqKilx npena3a.

['leulaqxe craee npojeKroBarr ca o6es6etleHhM nprcrynhMa neuaqKe cra3e.qo nocrojehrx rnn
npojexronn yrepfeHrax neulal{Kl4x npena3a Ha npeAMerHoM nyry. Taxofe, neuJaqKe cra3e
nnopajy 6 rrr yxonn noHoBa He ca ayro6ycxrru crajan u rurtaMa.

Peunrn nprxBaralbe h oABoAlbaBaFbe noBpulHHcKr4x BoAa 6y4yhrax rporoapa.

vaaee y cram6ene r nocnoBHe o6jexre perynrcarr ynyureHhM hBr4qFbaqilMa.

faaaNn npojexar cao6pahajne chrHarhaarqnje rpe6a Aa caApxr4 n.naHoBe BeprhKarHe
crrHan[3aqnje, xoprsoHTanHe chrHarh3aL{nje n cao6pahajHe onpeMe ca cBrM norpe6Hnnn

AeTa/bhMa Ha uJhpeM nore3y Apx(aBHor nyTa.

IlpojexraHr 4aje noea peueFba BepruKanHe cao6pahajHe cnrHarr3ar-paje r onpeMe Ha nyry:
cao6pahajHl4x 3HaKoBa, Fbl4xoBr4x cry6oea Hocaqa, KoHcrpyKt-lhja nocava v Apyttxe.fleMeHara ca
ceojcreunna perpopeSrrexcrje.

Ilpojexar rpe6a Aa caApxh peueba ca

noApa3yMeBa r nphMeHy 3HaKoBa Ha

ocHoea). Cer cao6pahajnH 3HaKoBh
perpopeQnexoaje xaace 3.

nphMeHoM craHAap.qHrx cao6pahajnux enaxoBa, uro
KoHrpacrHoj no4loar (QayopecqeHrHa xyro-3eneHa
rpa6a Aa caAplxe nnareprjane ca coojcrernna

Ceh MerarHh AenoBr Hocaqa cao6pahajnrx 3HaKoBa, KoHcrpyx4raja Hocava h ereMeHara 3a
MoHrax{y, Kao h eneMeHara 3aturt4THhx qe,[hltHt4x orpaAa, rpe6a Aa ce 3aurrre qhHKaFbeM no
TonnoM nocrynKy ca npoceqHoM 4e6rurHonn LlrHKa oA 70 p, EaenneHre BeprhKanHe



r

cnruann3aq:.4je, BenrenHa u 6oja cao6pahajnhx 3HaKoBa,
cao6pahajnrann 3HaKoBrMa Ha nyreBnMa (,,Cnyx6eHra
t34lL4).

ypaAlz'rv y cxnaAy ca [lpernurxoM o
r.nacHt4K Peny6lrxe Cp6uje", 6poj

llprnr-1rn npojexroearua cao6pahajHrax 3HaKoBa y 3oH14 ocHoBHe ruKo.fle yparyA1 cxoAHo qnaHy
163, 3axosa o 6es6e4nocrr cao6pahaja Ha nyreBr4Ma (,,Cnyx6eH A tnaclnl peny6nraxe Cp6nje,;,
6poj 6poj 4t/09, 6poj 53/L0, 6poj Lol/tt, 6poj 3z/L3 - oAnyxa vc, 6poj ss/L4, 6poj 96lza]J -
Ap.3aKoH n 6poj 9/20L6 - oAnyKa YC) r4e je aoHa ruxo.fleAeo nyra nnnv^A\e xoja ce Hana3.4y
HenocpeAHoi 6nwznun uJxo.ne, h xao raxBa o6enexena je o4rosapajyhorvr cao6pahajnonn
crruaaraaqrjonn.

Eaennenre xopl43oHrarHe cnrHanhaaqrje, 4nnneHarje noAylKHHx t,t nonpeqHhx nnanja n ocranvx
o3HaKa, xao r 6oje o3HaKa, Y?aAVTA y cKnaAy ca flpernHrKoM o cao6pahajHilM 3HaKoBl,tMa Ha
nyreBhMa (,,c,nyx6eH v rnaclvtx peny6nraxe cp6n)e,, , 6poj t34lL4), XopraoHrarna
cnrHaareaqrja Moxe Aa caApx{14 peuel-ba xoja npe,4erf ajy yrpaAFby ,qyrorpajHrax
an.rlilKarhBHl4x Mareprjana ca ceojcrsrnna perpope$nexcuje, y3 HanoMeHy Aa nnarepnjanu
nnopajy hcnylbaBaila o4pe46e craHAapAa SRPS EN 1436. IlpojeKroBarh Harnnc ,,LUKO/|A",
hnpnnn*tnM nrcMoM 6ene 6oje, a Mecra aa o6enexaaaFbe ayro6ycxor crajanru.rra xyroM
6ojonn.

04 enerueHara cao6pahajHe onpeMe nphMeHhn4 ceerrocHy
6psrne, cBer.nocHe Mapxepe (eaeHryaaHo), aaulrrrHe neuaqKe
anavaja ua 6ea6e4ocr cao6pahaja Ha nyry.

crrtann3a\njy ca MepaqeM
orpaAe h Apyry onpeMy oA

Haxon 3aBpuerxa npojexara r ypa[ene TexHrqxe
AocraBhn4 y Jl-l ,,flyrean Cp6nje" na 4o6rjaerue
H3AarhM npojexrnrnn yc,rtoBhMa.

KoHTpone npeAMerHrx npojexara, npojexre
carracHocrn Aa cv ypafeHr,r y cxnaAy ca

Haxon rora, norpe6r-ro je 4a 4o6rajere car.nacHocr xojy uzgaje MnnucrapcrBo HaA.nex{Ho Ha
nocnoBhMa cao6pahaja 4a je npojexar ypafen y cxnaAy ca yrepfeHxM pelrhMonn cao6pahaja,
cxoAHo q.naHoBhMa 158 u 165 3axona o 6ea6e4nocrr cao6pahaja na nyreBhMa (,,Cryx6enr
macHhK Peny6nnxe cp6uje",6poj 6poj 41./09,6poj 53/10, 6poj tol/Lt, 6poj 3z/L3 - o4ryxa vc,
6poj55/!A,6poj 96/2015 - Ap. 3aKoH ra 6poj glZOLl - o4nyxa VC).

C nourroBarbena,

,{ocTABilTl,1:
\rl Hacaooy;
- Cexropy aa crparernjy, npojexroearue r paseoj;
- Apxrer.

Cexropa 3a crparerniv, t/t-
rue r pasaoj

xoBnh, 4rna.r.rxx.rpa[.



Отворени поступак јавне набавке бр.16-2017 1 

    

❖ Образац обавезно прилепити на предњој страни коверте! 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Број страница:  33 
 

ПОДНОСИЛАЦ: 
 
 

ПРИМАЛАЦ : ЈКП МИЛОШ МИТРОВИЋ 
 

11320 Велика Плана 
 
 

 

ПОНУДА 
За _____________________________________________________________ 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
Израда Пројекта  побољшања државних путева у зонама 

основних школа  
 16/2017 

у отвореном поступку јавне набавке 
 

НЕ ОТВАРАТИ!!! 
 

Датум и сат подношења 
(попуњава овлашћено лице 
Наручиоца) 

Број понуде, заводни број 
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На основу чл. 329. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015 - у даљем тексту: Закон), и 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 1736 од 23.05.2017  и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку број 1737 од 23.05.2017год  припремљена је: 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

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

III 
Упутсто понуђачима како да сачине понуду 

IV Образац за оцену испуњености услова  
V Подаци о понуђача 
VI Изјава понуђача о независној понуди  
VII Изјава о испуњености  обавезних услова 
VIII Образац понуде 
IX Опис услуга 
X Модел Уговора 
XI Образац структуре цене  

XII,XIII Изјава понуђача 

IVX Образац трошкова 

XV Образац изјаве 
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Прилог 1. 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.1. Подаци о наручиоцу: 

Назив фирме: ЈКП „ Милош Митровић“  ,  Велика Плана 

Улица и број:Војводе Мишића бр.1  

Седиште: 11320 Велика Плана 

Врста поступка: 

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15,68/15  

у даљем тексту Закон) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ЈКП Милош Митровић ,  Велика 

Плана (у даљем тексту: Наручилац) спроводи отворени поступак јавне набавке. 

1.2. Предмет јавне набавке: 

            Предмет јавне набавке је  набавка услуга –Израда пројекта  побољшања државних путева 

у зонама основних школа на подручју општине Велика Плана ,  број јавне набавке  16/2017. 

 
Ознака из општег речника набавки: 71322000- услуге техничког пројектовања у грађевинарству 

за нискоградњу 

 

1.3. Сврха спровођења поступка јавне набавке: 

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

1.4. Контакт особа: 

Контакт особа : Милошевић Лидија и  Васић Дејан – 026/515-009  

 
 

1.5. Рок за подношење понуда: 
Позив за подношење понуда је објављен на Порталу јавних набавки дана 24.05.2017 године. 

            Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношења понуда на 
Порталу јавних набавки односно 23.06.2017 год. до 12.00 часова. 
           Јавно отварање понуда обавиће се 23.06.2017 год у 12.15 часова. 
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Прилог 2. 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

2.1. Опис предмета јавне набавке: 
 
            Предмет јавне набавке је набавка услуга – Набавка  Израда пројекта побољшања 

државних путева у зонама основних школа на подручју општине Велика Плана , у свему 
према техничкој спецификацији  , техничком опису односно пројектном задатку   
наручиоца.  
         Ознака из општег речника набавки: 71322000 
 

2.2. Остали услови везани за предмет јавне набавке: 
 
          - Рок за израду пројектне документације је 50 радних дана рачунајући од дана 

закључења уговора. 

           - Израда пројектне документације подразумева и техничку контролу главног 

пројекта. 

          - Процењена вредност јавне набавке  2.400.000,00  динара без обрачунатог ПДВ. 
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Прилог 3. 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном документацијом и позивом за 
подношење понуда Наручиоца.  
Понуде морају бити достављене лично или препорученом пошиљком у затвореној и запечаћеноj 
коверти  на адресу: „ ЈКП Милош Митровић “  Велика Плана, улица  Војводе Мишића   бр 1  , 
11320 Велика Плана, са назнаком «ПОНУДА – ЗА НАБАВКУ –услуга израде пројекта 
побољшања државних путева у зонама основних школа  за јавну набавку бр. 16/2017  
-  НЕ ОТВАРАТИ» (образац је дат на првој страни конкурсне документације). 
На полеђини коверте мора бити назначен назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача и 
име лица за контакт именованог од стране понуђача. 
Рок за подношење понуда је  до 23.06.2017  године. до 12.00 часова.  
Неблаговремене понуде неће се разматрати. Понуде које нису у складу са конкурсном  
документацијом сматраће се неприхватљивим. 

       Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока примљене од стране  
       Наручиоца, без обзира на који су начин послате. Све неблаговремене понуде ће неотворене    
       бити  враћене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено. 
 

Обрасце попунити читко, штампаним словима на српском језику у потпуности, за све елементе 

који се траже у конкурсној документацији. 

Документација које се прилаже уз понуду мора бити сачињена на српском језику. 

Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце попуне према 

приложеним упутствима. 

Понуде се достављају на обрасцима конкурсне документације.уколико приликом попуњавања 

понуде понуђач  начини грешку дужан је да исту прецрта и правилно попуни, парафира и овери 

чиме ће се недвосмислено утврдити исправка. 
 

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: ЈКП Милош Митровић, ул. Војводе Мишића бр. 
1, 11320 Велика Плана,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку: Набавка услуга израде пројекта побољшања државних 

путева у зонама основних школа бр 16/2017.  - НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„Допуна понуде за јавну набавку: Набавка услуга услуга израде пројекта побољшања 

државних путева у зонама основних школа бр16/2017.  - НЕ ОТВАРАТИ”, или 
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„Опозив понуде за јавну набавку: Набавка услуга израде услуга израде пројекта побољшања 

државних путева у зонама основних школа , за јавну набавку бр16/2017.  - НЕ ОТВАРАТИ”,  

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку: Набавка услуга израде пројекта побољшања 

државних путева у зонама основних школа, за јавну набавку бр 16/2017.  - НЕ ОТВАРАТИ”  

На полеђини коверте  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. 

 
 

3.1. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуда се сматра прихватљивом ако су испуњени сви услови прописани Законом и конкурсном 

документацијом. 

Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе:                                                        

-      Доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке који су наведени у прилогу 4. 

Тражени докази које издају званичне институције могу се достављати у оригиналу, овереној копији од 

стране судског или општинског органа и у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке 

о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су докуметни којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ова 

документација мора бити преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног судског тумача. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до 

тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и 

уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно 

достави тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог Закона, понуђач може, 

уместо доказа приложити своју писану изјаву, дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе. 

(Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство финансија и привреде; 

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

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине; Подаци о заштити при запошљавању и 

условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу (прилог 5.). 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве понуђача о независној понуди (прилог 6.). 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о испуњавању обавезних и додатних услова за  

- учешће у поступку јавне набавке ( прилог 7); 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде (прилог 8.); 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац техничке спецификације услуга  (прилог 9.); 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац модела уговора (прилог 10.); 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене (прилог 11.); 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуђача да ће доставити средство обезбеђења уговора о 

јавној набавци (прилог 12.); 
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- Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве понуђача који заједнички подносе понуду –поднети 

уколико се иступа као група понуђача (прилог 13.); 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде ( образац није обавезан 

уколико нису исказани трошкови)- (прилог 14.); 

- Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2 . Закона о 

јавним набавкама (прилог 21.) 

- У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора 

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или 

као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 

У случају заједничке понуде од стране групе понуђача, иста као саставни део мора да садржи споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке о:  

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

       понуђача пред Наручиоцем, 

-      понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

-      понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

-      понуђачу који ће издати рачун, 

-      рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

-      обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Уколико понуђач не достави напред наведени споразум, Наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Једно правно лице може дати само једну понуду као самостални понуђач или као понуђач из групе 

понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора доставити доказе о испуњености обавезних услова за учешће 

из прилога 4. редни бројеви 1., 2., 3. и 4.,  и додатних услова за учешће из прилога 4. редни бројеви 1. и 

2. и 3. Додатне услове понуђачи из заједничке понуде могу испуњавати кумулативно. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 

наведе назив подизвођача, 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. 

Уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 

подизвођача. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања 

испуњености услова. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова за учешће из прилога 4. редни бројеви 1., 2., 3. и 4.,  

               
3.2. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2.И ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

-       Понуђач је дужан да поштује  обавезе које произилазе из важећих  прописа о заштити на раду,  

        запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да   

 гарантује да је ималац права интелекуалне својине. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност 

за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

  

3.3. Понуде са варијантама нису дозвољене. 
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3.4. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца    

накнаду трошкова.  

        Понуђач може да попуни, потпише и печатом овери образац трошкова припреме понуде који је саставни  

део конкурсне документације. У обрасцу трошкова   припреме понуде могу бити приказани трошкови 

израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и 

трошкови прибављања средства обезбеђења. Ако поступак  јавне набавке буде обустављен из разлога 

који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу        надокнади поменуте трошкове, под 

условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

3.5.Цена је фиксна и не може се мењати.  

 

3.6.Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.  

Понуђач треба да попуни образац понуде са ценама у динарима. 
У случају рачунске грешке између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Наручилац ће, уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити 
као неприхватљиву 
 
  

3.7.  Цене исказати без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност.  

 

 
3.8. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

Обавезно навести у понуди рок важења понуде који не може да буде краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда. Уколико буде краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. Наручилац може затражити од понуђача продужење рока важења понуде. 
Захтеви и одговори у вези са тим састављаће се у писаној форми. Понуђач који прихвати захтев 
за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. У року за подношење понуде 
понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који одређен за подношење 
понуде.                                                                              
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати понуду. 
 

3.9. ГАРАНЦИЈА И КВАЛИТЕТ  

Понуђач гарантује за квалитет изведених услуга  у  законском року                       

 

3.10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Понуђач уноси податке о начину и условима плаћања у образац понуде прилог 8. конкурсне 

документације. 

a) Одложено плаћање је безусловно, тј. без давања банкарске гаранције од стране Наручиоца и  

подразумева плаћање у року не краћем од 45 календарских дана, након испостављања рачуна. 

Плаћање се врши у динарској вредности. 
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б) Понуде са роком плаћања краћим  од 45 дана по испостављању рачуна , као и понуде са 

авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.. 

 
в)   Бланко соло  меница за добро извршење посла  

 

У случају избора понуђача за ову јавну набавку, најповољнији понуђач је дужан да у року од 5 (пет) 
дана од дана закључења уговора ка средство финансијског обезбеђења достави Наручиоцу за 
добро извршење посла  БЛАНКО МЕНИЦУ, прописано потписану и оверену, са меничним 
овлашћењем на попуну у износу од 10 % од уговорене вредности без ПДВ.  
Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави следећа документа: 
- прописано сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и подношење 
исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 
 - фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 
средстава; 
- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача), и; - 
фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке.                            
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не 
испуњава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Меница за добро 
извршење посла биће на писани захтев враћена понуђачу у року од 30 (тридесет) дана након 
извршења свих уговорених обавеза. 

 
 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ                    

- Место испоруке  Велика Плана , ул. Војводе Мишића бр.1 , Велика Плана    

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети избором најповољније понуде примењујући 
критеријум најниже понуђене цене без ПДВ уз преференцијални третман домаће привреде у 
корист домаћег понуђача. Избор између достављених понуда применом критеријума најнижа 
понуђена цена вршиће се рангирањем понуда на основу укупног износа понуде из обрасца 
понуде уз преференцијални третман домаће привреде. 
Понуда са најнижим укупним износом понуде ће бити прворангирана. 
Након коначне оцене, у случају понуда са истим укупним износом понуде, приоритет има понуда 
понуђача са дужим роком важења понуде.        
Преференцијални третман домаће привреде: 
у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који испоручују добра , Наручилац 
мора изабрати понуду  домаћег понуђача, под условом да његова понуђена цена није већа од 5 
% у односу на најниже понуђену цену страног понуђача . 

 

ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, у складу са чланом 
63. став 2.  Закона о јавним набавкама заинтересовани понуђачи могу најкасније 5 (пет) дана пре 
истека рока за подношење понуда, тражити у писаном облику уз напомену „ОБЈАШЊЕЊА ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ“ на адреси Наручиоца: ЈКП Милош Митровић ,ул.Војводе Мишића бр.1 ,11320 
Велика Плана, сваког радног дана у времену од 07.00 до 15.00 часова. Тражење додатних 
информација телефоном није дозвољено. Ако је понуђач благовремено захтевао додатна 
објашњења, Наручилац ће му у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева послати одговор у 
писаном облику и истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки. 
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Комуникација у поступку јавне набавке, а у вези са додатним информацијама, појашњењима и 
одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.  
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац задржава право до изврши измене или допуне конкурсне документације пре 
истека рока за подношење понуда. 
Свака измена/допуна конкурсне документације представљаће део конкурсне 
документације и биће објављена на Порталу јавних набавки. 
Уколико измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда, о чему 
ће бити обавештени сви понуђачи којима је достављена конкурсна документација, а 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће објављено на исти начин на 
који је објављен и позив за подношење понуда. 
 

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ – РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА 

1) Биће разматране само понуде које су благовремене и које испуњавају услове и захтеве 
из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде, односно 
понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. Закона о јавним набавкама. 
Битним недостацима понуде сматра се следеће: 1) ако понуђач не докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће; 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за 
учешће; 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења) 4) да је понуђени рок 
важења понуде краћи од прописаног; 5 ) понуда садржи друге недостаке због којих није 
могуће утврдити  ставрну садржину понуде или није  могуће упоредити је са другим 
понудама. 

2) Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце 
у смислу члана 82. Закона о јавним набавкама. 

 

 

ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови из члана 109. 

Закона о јавним набавкама или из објективних и доказивих разлога, који се нису могли 

предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком, 

због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци.  

 

РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђачи су у обавези да на захтев Наручиоца у току разматрања понуде пруже 
додатна објашњења, односно поднесу тражена документа при чему није дозвољена 
било каква промена у садржини понуде, укључујући и промену цене, а посебно није 
дозвољена промена која би неприхватљиву односно неодговарајућу понуду учинила 
прихватљивом односно одговарајућом. 
У случају несагласности јединичне и збирне цене, корекција ће бити извршена према 
јединичној цени, а у случају несагласности износа наведених у бројкама и словима, 
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примат се даје износу неведеном словима. Ако је у понуди исказана неуобичајено 
ниска цена поступиће се сходно члану 92. Закона о јавним набавкама. 
 

       ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 

Све информације садржане у овој конкурсној документацији су поверљиве и не могу се 
користити у друге сврхе осим за припремање понуде. 
Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене 
ове јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која у истој не 
учествују. Ови подаци неће бити објављивани приликом отварања  понуда, нити у 
наставку поступка или касније.         
Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не 
садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне 
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 
Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја зе 
примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 
великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је 
потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, 
поверљиви мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити 
исписано „ПОВЕРЉИВО“. 
Наручилац не одговара за поверљиве податке који нису означени на горе наведени 

начин. 
 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА                                                     

                    Рок за доношење одлуке о додели уговора је 20  дана од дана јавног отварања понуда. О донетој 

одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом. 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

Питања која се односе на поступак заштите права регулисана су одредбама члана 148.-
167.ЗЈН. 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 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 Закона. 
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), на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.  
Захтев за заштиту права се подноси непосредно,  радним данима (понедељак-петак) од 
07:00 до 15:00 часова препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 
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 седам (7) дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 
а Наручилац исте није отклонио. 
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет (10) дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 
Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за 
заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права 
наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  
У складу са чланом 151.став 1. тач.1) – 7) ЗЈН, потпун захтев за заштиту права садржи:  
- Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 
- Назив и адресу наручиоца, 
- Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, 
- Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке,  
- Чињенице и доказе којима се повреде доказују, 
- Потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН, 
- Потпис подносиова захтева. 
 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, на рачун број: 840-30678845-06, шифра 
плаћања 153 или 253, позив на број ______ (навести број ЈН поводом које се подноси 
захтев за заштиту права), сврха: ..................., ЈН бр.______ (навести број јавне 
набавке) прималац уплате: буџет Републике Србије. 
Потврда о уплати таксе из члана 151.став 1.тачка 6) ЗЈН, којом  се потврђује да је уплата 
таксе извршена, прилаже се уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева 
наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним. 
Као потврда о уплати таксе, прихватиће се неки од следећих доказа: 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе која мора да 
садржи следеће: 

(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; 
(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија се уплата врши (120.000,00 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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(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. 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној 
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уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за 
заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;  
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту 
права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен 
рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 
за трезор; 
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте 
елементе. 

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права и примерак 
правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници 
Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs 

 
 

Прилог 4. 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

Испуњеност услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама и конкурсне 
документације за предметну јавну набавку, доказује се достављањем следећих доказа уз 
понуду, и то: 
 

Редни 
број 

 
Обавезни услови 

 
Потребни докази 

 
 

1. 

 
Понуђач је регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар. 

Извод из регистра Агенције за привредне 
регостре или извод из регистра надлежног 
Привредног суда (установе). 
Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Понуђач и његов законски 
заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као чланови 
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. 
  

ЗА 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; 

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 

http://www.kjn.gov.rs/
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криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

њих. 

 (Уверења не могу бити старија од 2 (два) 
месеца пре отварања понуда). 

 

 
 

3. 

Изјава о поштовања обавеза које 
произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду ,запошљавању и 
условима рада ,заштите животне 
средине  као и да немају забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 

Прилог 21 Конкурсне документације. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
1. Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и 

привреде да су измирени доспели 

порези, доприноси и  друге јавне 

дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране 

државе у којој понуђач има 

седиште; или потврду надлежног 

органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

 
2. Уверење локалне самоуправе да су 

измирени изворни локални јавни 

приходи. 

(Потврде не смеју бити старије од два 
месеца пре отварања понуда). 

Редни број Додатни услови Потребни докази 

 
 
 
 
 

1. 

Додатни услов за учешће у поступку 
јавне набавке из члана 76. Закона је 
финансијски капацитет 

Да понуђач није  био неликвидан 

(блокиран рачун) дуже од 5 дана 

узастопно за претходних  6 

месеци од дана објављивања 

јавног позива. 
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У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да за подизвођача/е достави све 
доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са овим Обрасцем, наведене под редним бројевима од 1 до 4. 
У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, сваки понуђач 
из групе понуђача мора поднети доказе о испуњености обавезних услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, у складу са овим Обрасцем, наведене под редним 
бројевима 1 – 4, а додатне услове наведене под редним бројевима 1.  и 2. и 3. испуњавају 
заједно. 
Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе у складу са овим Обрасцем – 
сматраће се  неприхватљивом и као таква, биће одбијена. 
Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али којима не 
доказује испуњење било ког од наведених услова у складу са овим Обрасцем, односно 
којима не доказује испуњење свих наведених услова у складу са овим Обрасцем, 
сматраће се да не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке, предвиђене чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, услед чега 
ће целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива. 
Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне документације, 
понуђач је дужан доставити са оригиналним отиском печата понуђача и потписом 
одговорног лица. Докази о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, а 
које издају државни органи, организације и друга правна лица могу се подносити у 
оригиналу, овереној копији од стране судског или општинског органа и у неовереним 
копијама. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страници 
надлежних органа. Понуђач је дужан да тачно наведе који су то докази и интернет 
страницу на којој су тражени докази јавно доступни. 
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Прилог 5. 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Број јавне набавке: 16/2017. Конкуришем за: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
________________________________________________________________________ 
Адреса понуђача: 
_______________________________________________________________________ 
 
Одговорна особа (потписник уговора): 
______________________________________________________ 
Особа за контакт: 
_______________________________________________________________________ 
Контакт телефон: 
_______________________________________________________________________ 
Телефакс: 
_____________________________________________________________________________ 
Електронска пошта: 
_____________________________________________________________________ 
Текући рачун: 
___________________________________________________________________________ 
Назив банке: 
___________________________________________________________________________ 
Матични број: 
__________________________________________________________________________ 
Порески идентификациони број: 
___________________________________________________________ 
Порески обвезник ПДВ: а) ДА          б) НЕ         (Заокружити) 
____________________________________ 
Регистарски број: 
_______________________________________________________________________ 
Шифра делатноти: 
______________________________________________________________________ 
Вередостојност података потврђује: 
________________________________________________________ 
Датум: 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача 
 М.П 
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Прилог 6. 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 
Назив понуђача: _______________________________________ 
 
Адреса понуђача: ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду за јавну 
набавку услуга израде пројекта побољшања државних путева у зонама основних школа , у 
отвореном поступку број  16/2017, на основу позива за подношење понуда објављеног на 
Порталу јавних набавки , поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ                    ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ                                                                                                      
ЛИЦА ПОНУЂАЧА 
 
 

М.П. 
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Прилог 7. 

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
У ПОСТУПКУ JАВНЕ НАБАВКЕ 
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавам обавезне и додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке: 

Ред.бр. Обавезни услови:   

1. 
да ли је понуђач регистрован за обављање одговарајуће 
делатности код надлежног државног органа 

ДА НЕ 

2. 

да ли су понуђач и његов законски заступник осуђивани за 
неко од кривичних дела као чланови организоване 
криманалне групе и да ли су осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре 

ДА НЕ 

3. 

Изјава о поштовања обавеза које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду ,запошљавању и условима рада 
,заштите животне средине  као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

ДА НЕ 

4. 

да ли је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 
стране државе у којој понуђач има седиште; или потврду 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације 

ДА НЕ 

Ред.бр. Додатни услови:   

1. Да није био неликвидан  ДА НЕ 

    

    

Понуду дајем (заокружити): 

 1. самостално 

 2. понуда са подизвођачем 

 3. заједничка понуда 

Извршење делимично поверавам .................................................................................................................. 

(назив и седиште подизвођача) 
Подизвођачу/има поверавам извршење __________________________________________________________  
а њихово учешће у укупној набавци износи ________________________ %. 
Носилац посла код заједничке понуде је _________________________________________________________  
Статус понуђача (заокружити): 

• правно лице 

• предузетник 

• физичко лице 

МЕСТО И ДАТУМ       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ  
             ЛИЦА ПОНУЂАЧ                                               
                                                                                М.П. 
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                                                                                                        .................................................... 

Прилог 8 

 

 

 

О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е 
                                                     

 
 
..................................................................................................................., за извршење  уговора  јавној 

набавци услуга ,    број јавне набавке  16/2017 

 

 

Понуду дајем (заокружити) 

1. самостално- у целини 

2. понуда са подизвођачем 

3. заједничка понуда 
Извршење набавке делимично поверавам ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Подизвођачу/има поверавам извршење__________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________, а њихово учешће у укупној  
 
набавци износи_____________% 

Носилац посла код заједничке понуде је __________________________________________ 
 
Образац понуде: 
 
Понуда Треба да садржи: (попуњава Понуђач): 
 
1. Основну цену понуде без ПДВ: ( уписати)  

2. Рок плаћања:  

3. Начин плаћања:  

4. Домаћи понуђач да/не:  

5. Рок доставе  

Напомена: 
- Опција понуде (рок важења понуде изражен у 

броју дана  од отварања 
понуде):____________________________ 

                             (попуњава Понуђач),  

 

 

                         _____________________________ 
             

 (потпис и печат овлашћеног лица понуђача) 
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Прилог 9. 
 

 
ОПИС УСЛУГЕ 

 

Техничке карактеристике за израду пројекте документације „ Главни пројекат 

побољшања државних путева у зонама основних школа на подручју општине 

Велика Плана“ , су дате у Прилогу 9 – Пројектни задатак , Пројектни услови дати су 

као Прилог Конкурсне документације  

 
 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК  

 

 

Пројектни задатак 

Главни пројекат побољшања државних путева у зонама основних школа на подручју 

општине Велика Плана 

 

 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

НАРУЧИЛАЦ: 
ЈКП ''Милош Митровић'' 

Војводе Мишића бр.1, Велика Плана 

ПРЕДМЕТ 

ПРОЈЕКТА: 

Примена адекватних грађевинских и саобраћајно техничких мера 

у циљу побољшања безбедности саобраћаја и заштите деце у 

саобраћају у зонама основних школа на подручју општине Велика 

Плана 

 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Техничка документација треба да садржи: 

Грађевински пројекат 

Пројекат саобраћајне сигнализације 

Пројекат привремене саобраћајне сигнализације  

 

ОПШТИ  ЗАХТЕВИ 

Пројекат побољшања потребно је урадити да би се остварило ефикасније, рационалније и 

безбедно одвијање саобраћаја у зонама школе на државним путевима. То подразумева 

смањење утицаја пута на настанак и последице саобраћајних незгода, односно унапређење 

безбедности саобраћаја, као и смањење негативних ефеката уз минимална улагања 

финансијских средстава за изградњу елемената пута и побољшање функционисања 

саобраћаја, максималну проточност саобраћаја и минимум еколошких последица.  

Предметним пројектом побољшања потребно је извршити побољшање геометријских 

елемената пута имајући у виду економску оправданост таквог решења. 
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Пројектант је дужан да уради предметну техничку документацију на основу: 

Пројектних услова издатих од ЈП Путеви Србије број 953-2371/17-1, од 14.02.2017. године 

који се налазе у прилогу и који су саставни део овог пројектног задатка 

Овог пројектног задатака 

Подлога за пројектовање које прибавља пројектант (геотехничких, геодетских и сл.) 

Важећих Закона, прописа, стандарда и норми квалитета за ову врсту техничке 

документације 

Правилника о основним условима које јавни путеви и њихови елементи морају да 

испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја 

Архивске документације о постојећем путу, ако постоји 

Прикупљених података о постојећој планској документацији 

 

Пројектну документацију урадити у складу са стандардима и прописима који важе за 

израду пројеката појачаног одржавања пута дефинисану Законом о јавним путевима. Члан 

59. „ Радови на периодичном одржавању“. 

Предметним пројектом су обуваћене следеће основне школе које се налазе на државним 

путевима на територији општине Велика Плана: 

 

 

ОШ ''II шумадијски одред'', на државном путу IБ реда број 27 у насељном месту Марковац 

на стационажи око 191+350 по референтном сиситему ЈП „Путеви Србије“; 

ОШ ''II шумадијски одред''', на државном путу IБ реда број 27 у насељном месту Пиносава 

на стационажи око 182+000 по референтном сиситему ЈП „Путеви Србије“; 

ОШ ''II шумадијски одред'', на државном путу IIА реда број 158 у насељном месту Ново 

Село на стационажи око 39+870 по референтном сиситему ЈП „Путеви Србије“; 

ОШ ''Карађорђе'', на државном путу IIБ реда број 370 у насељном месту Радовање на 

стационажи око 4+820 по референтном сиситему ЈП „Путеви Србије“; 

ОШ ''Карађорђе'', на државном путу IIА реда број 147 у насељном месту Велика Плана на 

стационажи око 98+590 по референтном сиситему ЈП „Путеви Србије“; 

ОШ ОШ ''Карађорђе'', на државном путу IIА реда број 147 у насељном месту Велика 

Плана на стационажи око 100+280 по референтном сиситему ЈП „Путеви Србије“; 

ОШ ''Карађорђе'', на државном путу IIА реда број 158 у насељном месту Велико Орашје на 

стационажи око 26+050 по референтном сиситему ЈП „Путеви Србије“; 

ОШ ''Вук Караџић'', на државном путу IIА реда број 158 у насељном месту Савановац на 

стационажи око 21+650 по референтном сиситему ЈП „Путеви Србије“ и  

ОШ ''Вук Караџић'', на државном путу IIБ реда број 354 у насељном месту Крњево на 

стационажи око 9+330 по референтном сиситему ЈП „Путеви Србије“. 

 

ГЕОДЕТСКА ПОДЛОГА 

 Предметни пројекат се ради на геодетској подлози коју треба да изради Пројектант 

у складу са законом и осталом регулативом која се односи на предметну област. У 

техничкој документацији приказати геодетски снимак постојећег стања са јасно уцртаним 

границама парцела које се такође морају видети и на цртежима у пројекту. 

  

ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ  

Главни грађевински пројекат државног пута треба да садржи: елементе ситуационог 

плана, подужног и попречног профила; геометријска решења побољшања; решење 

одводњавања коловоза; решење одводњавања трупа пута; нивелациона решења пратећих 
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садржаја (прикључака и сл.) у путном појасу обухваћеном интервенцијом. Сва решења 

дати у оквиру постојећег путног земљишта, без експропријације нових површина 

земљишта. 

На основу пројектног задатка, спроведених геодетских радова, главним грађевинским 

пројектом приказати: 

Преиспитати правце пружања пешачких стаза у зони пешачког прелаза и раскрснице, 

предвидети одговарајуће ширине тротоара; 

Предметне стазе пројектовати узимајући у обзир постојећи и перспективни пешачки 

саобраћај, као и саобраћаја возила на предметном путу, а у циљу дефинисања постојеће и 

перспективног пешачког прелаза; 

Пројектованим решењем формирати просторе за накупљање пешака непосредно уз 

пешачке прелазе, као и на разделном острву; 

По потреби пројектовати нише за аутобуска стајалиштау складу са прописима; 

Решити прихватање и одводњавање површинских вода будућих стаза; 

Улазе у стамбене и пословне објекте регулисати упуштеним ивичњацима; 

Обавеза наручиоца је да прикупи предпројектне услове (подаци о постојећој и 

новопланираној инфраструктури: гасовод, водовод, канализација, ТТ инсталације, 

електроенергетска мрежа и др.) и да исте достави Пројектанту, који је дужан да у оквиру 

грађевинског пројекта уради синхрон план. Евентуална измештања постојећих и/или 

планираних инфраструктурних инсталација не представљају обавезу Пројектанта и иста 

ће бити предмет засебне техничке документације. 

 

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ  

Приликом пројектовања узети у обзир све интервенције предвиђене грађевинским 

пројектом које предвиђају промене у односу на првобитно саобраћајно решење пре израде 

овог пројекта, а које имају утицаја на пројектовање саобраћајне сигнализације и режим 

саобраћаја. 

На основу утврђених елемената и на основу обиласка деонице државног пута, утврдити 

реално стање просторне и физичке структуре у путном појасу и остале елементе од значаја 

на сигурност вожње. 

Пројекат треба да садржи планове вертикалне сигнализације, хоризонталне сигнализације 

и саобраћајне опреме са свим потребним детаљима. Пројектно-техничку документацију 

урадити у складу са Правилником о саобраћајним знаковима на путевима. 

Пројектант даје решења вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме на путу и то: 

саобраћајних знакова, њихових стубова носача, конструкција носача и прорачун темеља, и 

у случају потребе заштитне челичне ограде за возила, смероказа, маркера са својствима 

ретрорефлексије и сл.  

Пројекат треба да садржи решења са применом стандардних и нестандардних 

саобраћајних знакова. Сва решења треба да садрже материјале са својствима 

ретрорефлексије према важећем Правилнику о саобраћајној сигнализацији.  

Хоризонтална сигнализација се изводи бојењем коловоза у складу са важећим Српским 

стандардима или применом одговарајућих дуготрајних апликативних материјала са 

својствима ретрорефлексије. У случају да се донесе одлука о примени дуготрајних 

апликативних материјала са својствима ретрорефлексије, исти морају испуњавати следеће 

одредбе стандарда СРПС ЕН 1436 током целог експлоатационог периода од 8x106 гажења 

точком: ретрорефлексија класе Р5, коефицијент трења класе С1, и фактор осветљености 

класе Б4. 
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У случају потребе пројектовати елементе заштитних челичних ограда у складу са 

одредбама стандарда СРПС ЕН 1317. Пројектант је у обавези да одреди потребан ниво 

задржавања, у зависности од саобраћајних услова и подручја потребне заштите. Решење 

треба да садржи уградњу катадиоптера од материјала класе II, на потребном растојању. 

Сви метални делови носача саобраћајних знакова, конструкција носача и елемената за 

монтажу, као и елемената заштитних челичних ограда, треба да се заштите цинкањем по 

топлом поступку са просечном дебљином цинка од 70 µ. 

 Посебни захтеви у погледу израде пројектног решења саобраћајне сигнализације 

обухватају: 

Саобраћајну сигнализацију обрадити на целом потезу радова целовито са обе стране 

коловоза дуж главног путног правца и споредног прилаза; 

Пројектовати вертикалну сигнализацију са одговарајућом висином постављања 

саобраћајних знакова, односно у функцији тротоара; 

Регулисати безбедно кретање возила и пешака у зони интервенције обухваћене пројектом, 

уз уважавање постојећег и планираног режима саобраћаја; 

Пројектовати потребну саобраћајну заштитну опрему у складу са условима саобраћаја у 

зони школа; 

Нарочиту пажњу посветити најави зоне школе у којој возачи моторних возила морају бити 

посебно опрезни; 

Посебну пажњу посветити пројектовању пешачке ограде која ће онемогућити 

неконтролисано ступање деце на коловоз; 

Пројектовати саобраћајне знакове са изменљивим садржајем порука израђеним у ЛЕД 

технологији на оба прилаза пешачком прелазу на државном путу. Ови знакови треба да 

раде у два режима рада. У првом режиму рада (основни) треба да се приказује силуета 

пешака и испис текста „ПАЗИ ДЕЦА“ или брзину ограничења од 30 km/h у основном 

режиму рада. У додатном режиму рада, дисплеј приказује брзину прекорачења моторних 

возила.    Знак се поставља на полупортални Г носач висине на 5м од површине коловоза и 

дужине дела изнад коловоза од 4м или на адекватне решеткасте носаче. Напајање знакова 

је соларном енергијом. 

 

ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ЗА ВРЕМЕ 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Пројектом привремене саобраћајне сигнализације и опреме треба предвидети посебну 

организацију и регулацију саобраћаја на предметној локацији где се јављају сметње за 

нормално одвијање саобраћаја које су проузроковане обављањем радова на путу. 

Предложена решења привремене саобраћајне сигнализације и опреме треба да обезбеде 

несметано одвијање саобраћаја на делу пута где се изводе радови и која гарантује потпуну 

безбедност саобраћаја и радника на извођењу радова.  

 

Израђени план одвијања саобраћаја мора да садржи: ситуациони план саобраћајне 

сигнализације предметне деонице у размери 1:500 са образложењем динамике извођења 

радова, на основу претходне анализе утицаја радова на путу, на смањење пропусне моћи и 

временских губитака услед сужења или делимичног затварања саобраћаја. Означавање 

радова на путу, посебно ноћу и у условима слабе видљивости (магла, киша, и сл.) треба 

обавити трепћућим наранџастим светлима. Техничко решење треба пројектовати у складу 

са стандардима и техничким препорукама о означавању радова и привремених препрека 

на путу. 
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САДРЖАЈ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Пројектно - техничка документација мора да садржи следеће делове за раскрсницу 

посебно: 

Грађевински пројекат побољшања (појачаног одржавања) 

Пројекат грађевинских радова 

Текстуални део: 

Општи део 

Коначни Извештај о техничкој контроли документације 

Пројектни задатак 

Технички извештај 

Списак координата детаљних тачака осовине и ивице коловоза 

Елементи за исколчење осовине 

Појединачни предмери радова 

Предмер и предрачун радова 

Технички услови за извођење радова 

Пројекат заштите на раду 

Графички прилози: 

Ситуациони план постојећег стања Р=1:500  

Ситуациони план – пројектовано стање Р=1:500  

Нормални попречни профили Р=1:500 

Подужни профили по крацима раскрснице Р=1:50/500  

Попречни профили Р=1:100 

План обележавања Р=1:250 

Нивелациони план Р=1:250 

Детаљи за извођење Р=1:20 

 

Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме 

Општи део 

Технички извештај 

Технички услови за извођење радова вертикалне и хоризонталне сигнализације и 

саобраћајне опреме 

Прилог мера заштите на раду и заштите животне средине 

Спецификација саобраћајне сигнализације и опреме 

Предрачун радова саобраћајне сигнализације и опреме 

Ситуациони план саобраћајне сигнализације и опреме Р=1:250 

Детаљи саобраћајне сигнализације и опреме 

 

Пројекат привремене саобраћајне сигнализације и опреме за време извођења радова 

Општи део 

Технички извештај 

Технички услови за извођење радова вертикалне и хоризонталне сигнализације и 

саобраћајне опреме 

Прилог мера заштите на раду и заштите животне средине 

Спецификација саобраћајне сигнализације и опреме 

Предрачун радова саобраћајне сигнализације и опреме 

Ситуациони план саобраћајне сигнализације и опреме Р=1:250 

Детаљи саобраћајне сигнализације и опреме 
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Пројекат штампати у 5 (пет) примерака у формату А4, и на ЦД у дигитализованом облику, 

који треба приложити на задњу страну корица пројекта, исходовати сагласности у ЈП 

''Путеви Србије'' и издавања решења Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре на урађене Главне пројекте (са плаћеним таксама), као и прибављање 

контрола израде техничке документације. 

 

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА  

Главни пројекат појачаног одржавања подлеже техничкој контроли, која проверава 

усклађеност са законима и прописима, техничким нормативима, стандардима и 

пројектним задатком. 

Техничка контрола пројектне документације вршиће се у току израде техничке 

документације по следећем редоследу: 

грађевински пројекат са решењем коловозне конструкције; 

пројекат саобраћајне сигнализације, 

пројекат привремене саобраћајне сигнализације. 

 

ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА  

Прибављање услова за израду пројекта. 

 

                                                           
                                                                                                                                       ИНВЕСТИТОР 

                                                                                                                                ЈКП ''Милош Митровић'' 

                                                                                                                           _____________________________ 

                                                                                                                            Небојша Стојиловић, директор 
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Модел уговора 

Прилог 10. 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

Закључен између: 

 
ЈКП Милош Митровић  ,ул.Војводе Мишића бр.1,  11320 Велика Плана  коју заступа 

директор Стојиловић Небојша , матични број 07160763, ПИБ101174845, текући рачун 160-

7096-31, телефон:026-515-009 , као Наручиоца (у даљем тексту: Наручилац), са једне 
стране  
 
и  
 
_____________________(фирма)_______________________________________(седиште), матични 
број_______________________________, ПИБ___________________________, текући 
рачун____________________________________, телефон_________________________, 
телефакс_______________________________________, и мејл____________________________  
као Извођача (у даљем тексту: Извођач), које заступа директор _______________ 
______________________ , са друге стране. 

 
Подизвођачи/Учесници у заједничкој понуди: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Након спроведеног поступка  за јавну набавку услуга услуга израде пројекта побољшања 

државних путева у зонама основних школа (заједно са техничком контролом),  објављеном на 

Порталу јавних набавки  дана 23.05.2017. године, Наручилац је Извођачу доделио уговор о јавној 
набавци услуга, јавна набавка број 16/2017. 

 
Члан 2. 

            Извођач се обавезује да, у свему према својој понуди број __________од ______ 2017. 
године а у складу са конкурсном документацијмом и у складу са правилима струке, изради  

пројектну документацију за услуга израде пројекта побољшања државних путева у зонама 

основних школа, ЈН број 16/2017. 
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          Члан 3. 

Рок за израду пројектне документације је 40 радних дана рачунајући од дана закључења уговора. 
 

          Члан 4. 

Извршилац је дужан да у року из члана 3. овог уговора наручиоцу достави пројектну 

документацију у свему према конкурсној документаци, пројектном задатку и својоју понуди. У 

случају да наручилац укаже на недостатке у достављеној пројектоној документацији,  извршилац је 

у обавези да исте отклони најкасније у року од 5 (пет) дана од дана достављања обавештења о 

уоченим недостацима. 

Наручилац задржава право да за време трајања овог уговора у свако доба од извршиоца 

затражи информацију о обављеним пословима. 
 

 
Члан 5. 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу плати за изведене услуге из члана 1. члана овог 
уговора,  износ од _______________________ динара 
(словима:__________________________________________________) без ПДВ – а, односно износ 
од: _____________________ динара (словима: _______________________ 
___________________________________________________________________) са ПДВ – ом. 
Наручилац се обавезује да Извршиоцу  плати цену из претходног става у року од 45 (четрдесетпет) 
дана након достављања рачуна за извршену услугу од страна Извршиоца. Уговорена цена из 
става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати.  

 
Члан 6. 

Извођач је у обавези да у року од 5 дана од дана закључења овог уговора као средство 
финансијског обезбеђења достави Наручиоцу БЛАНКО МЕНИЦУ за добро извршење посла, 
прописано потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10 % од 
уговорене вредности без ПДВ.  

 
Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави следећа документа: 
- прописано сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење); 
     - фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос 

средстава; 
     - Фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 
понуђача), и; 

    - фотокопију захтева за регистрацију меница, оверену од пословне банке. 
     Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач – 
Извођач, не испуњава своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.  

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извођачу у року од 30 
(тридесет) дана након извршења свих уговорених обавеза. 

 

Члан 7 

Уколико у току израде пројекте документације дође до измена које утичу на продужење 
уговореног рока из члана 3. уговора (недобијања  дозвола од стране државних органа у 
очекиваном року, дејства више силе или неиспуњења обавеза од стране Наручиоца), уговорне 
стране ће благовремено одредити рок за завршетак израде пројектне документације и то тако што 
је Извођач дужан да поднесе писани, детаљно образложени захтев за продужење рока, а 
најкасније 1 дан пре истека рока наведеног у члану 3. овог уговора. 

Наручилац је дужан да у року од од 3 дана размотри и оцени оправданост захтева за 
продужење рока. 

У случају да Извођач не поднесе захтев за продужетак рока у складу са овим чланом, 
сматраће се да је одустао од могућности измене рока. 

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора.  
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              Члан 8. 
Уколико без оправданог разлога наведених у члану 7. уговора дође до прекорачења рока 

за извршење услуге из члана 3. овог уговора, Наручилац ће активирати средство обезбеђења 
плаћања из члана 6. овог Уговора и то  у износу од 5 промила дневно, рачунајући од укупне 
вредности уговорених услуга, до максималног одбитка од 10 % уговорене цене.  
 

        Члан 9. 
 Уговорене стране су сагласне да све евентуалне спорове настале поводом 

реализације обавеза утврђених овим уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не 

дође исти ће решити надлежни суд. 

 

      Члан 10. 

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорена страна 
задржава по 3 (три) примерка. 

 
      ЗА НАРУЧИОЦА                                    ЗА ИЗВОЂАЧА 
                             
        
                   
       Директор                                                                                                          Директор  
                                    
_________________                       ____________________ 
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Прилог 11. 

 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  СА  УПУТСТВОМ  КАКО   
ДА  СЕ  ПОПУНИ  

 

Редни 
број 

 
Елементи структуре 

цене 

 
Динара без ПДВ - а 

 
Динара са ПДВ - ом 

 
1. 

   

 
2. 

   

 
3. 

   

 
4. 

   

 
Укупно 

  

 
 
У табели је потребно исказити трошкове које је наручиоца   
 
НАПОМЕНА: Горе наведени подаци се исказују у динарима без ПДВ – а и са ПДВ – ом. 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ  
                           ЛИЦА  
          ПОНУЂАЧА 
 
 

М.П. 
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 (Модел изјаве) 

 
  

 Прилог 12. 
 

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ СРЕДСТВО  
ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
(модел ове изјаве није обавезан већ га понуђач може дати на свом обрасцу) 

 
 
У вези са позивом ЈКП Милош Митровић  - Велика Плана  за подношење понуда за јавну 
набавку услуга – услуга израде пројекта побољшања државних путева у зонама основних 

школа, овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку закључења уговора доставити 
наручиоцу неопозиву, безусловну и на први позив наплативу бланко соло меницу :  
- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности укупне понуде без ПДВ - а, са 
роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока извођења радова. 
Меница  ће бити издата за рачун понуђача 
_______________________________________________ из _______________________ уколико му 
се додели уговор о јавној набавци услуга  у отвореном поступку број 16/2017. 
 
 
 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ                                                      М.П.                    ПОТПИС   

                                                                              ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА   
                                                                                                       ПОНУЂАЧА 
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Прилог 13. 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ 
У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку број 16/2017 као група 
Понуђача, у заједничкој понуди, су следећи Понуђачи:  

Редни 
број 

ПОНУЂАЧ 

Врста радова које ће 
изводити понуђач- 

учесник у заједничкој 
понуди 

1. 

Носилац посла 

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

2. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

3. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

4. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

 
Носилац посла (код заједничке понуде) је ______________________________. 
 
Место и датум                                                                      М.П. 
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Прилог 14. 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

 

 
Редни 
број 

 
Елементи  трошкова 

 
Динара без ПДВ-а 

 
Динара са ПДВ-

ом 

 
1. 

 
Трошкови ........................... 

  

 
2. 
 

 
Трошкови прибављања средстава 
обезбеђења 

  

 
Укупно: 

  

 
 

* У обрасцу трошкова припреме понуде понуђач приказује трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења. 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да 

понуђачу надокнади поменуте трошкове, под условом да понуђач тражи накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 
 

 

 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                     ПОТПИС  

        ОВЛАШЋЕНО ЛИЦA     ПОНУЂАЧА 

 
 

М.П. 
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Прилог 15. 
 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2 ЗАКОНА 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач____________________________________.[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке добара : услуга израде пројекта побољшања државних путева 

у зонама основних школа бр. 16/2017, поштовао је 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. 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                                     __________________ 
 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


