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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404- 

64/2017-02-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.404-64/2017-02-2, 

припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности – - Израда  
ПДР реке Млаве - ЈН бр. 22/2017 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 
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Врста,  техничке  карактеристике,  квалитет,  количина  и  опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и 

сл. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
 

1. Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: Општинска управа општине Петровац на Млави 

Адреса:  ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави 

Интернет страница:  www.petrovacnamlavi.rs. 

2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Одлуком о покретању 
поступка бр. 404-64/2017-02-1. 

 

3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 22/2017 су – Израда пројекта ПДР реке Млаве. 

 

4. Циљ поступка 
 

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

5. Врста поступка: јавна набавка мале вредности 
 
6. Контакт (лице или служба) 

 
Лице (или служба) за контакт: Марина Бачкић, 

 
Е - mail адреса (или број факса): marina@petrovacnamlavi.rs 

 

 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 22/2017. године  – Израда пројекта ПДР реке Млаве.  
 

 
 

2.Партије 
 
Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 

http://www.petrovacnamlavi.rs/
mailto:marina@petrovacnamlavi.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
ПРОГРАМ И ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ТУРИСТИЧКО РЕКРЕАТИВНЕ ЗОНЕ „РЕКА МЛАВА“ У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ, СА ПЛАНОМ 

УРБАНЕ ОБНОВЕ И УРЕЂЕЊА ДЕЛА ДЕСНЕ ОБАЛЕ РЕКЕ МЛАВЕ ИЗМЕЂУ ПЕШАЧКОГ 

МОСТА И МОСТА КОД БОЛНИЦЕ 

Простор обухваћен Планом детаљне регулације туристичко рекреативне зоне „Река 

Млава“ (у даљем тексту План) налази се у зони насеља Петровац на Млави, дуж тока реке 

Млаве (обе обале и акваторија у дужини од око 2.500 m). Орјентациона површина обухвата 

Плана је око 22,5ха. Коначна граница Плана дефинисаће се у току израде Нацрта плана. 

 Условима и смерницама Генералног плана „Петровац 2026“ предвиђено је планско 

усмеравање, уређење, опремање, активирање и заштита свих категорија земљишта. Као 

инструмент за реализацију планских решења за ово подручје утврђена је израда Плана 

детаљне регулације. 

До сада, није учињено довољно на креативном и систематичном оживљавању 

приобаља насеља Петровац на Млави. Међутим, у наредном  периоду општина жели да се 

активно посвети уређењу и активирању ове зоне за потребе одмора и рекреације свих 

грађана, као и у функцији туризма, укључивањем нових садржаја и намена у функцији 

одмора, спорта и рекреације, као  и потпуном инфраструктурном опремању.  

 Планом се кроз правила уређења и грађења дају потребни елементи за формирање 

висококвалитетног простора града, придржавајући се услова заштите природних 

карактеристика овог подручја и услова заштите од поплава. 

Циљеви израде  Плана су: 

 стварање законских и планских претпоставки за решавање имовинско правних 
односа; 

 дефинисање нових површина јавне намене у складу са концептом уређења;  
 дефинисање могућности и начина уређења и опремања земљишта;  
 примена одговарајућих мера заштите природних карактеристика простора и заштите 

од поплава; 
 стварање услова за планску изградњу и уређење простора, стварање услова за 

нормално функционисање изграђених објеката и опремања предметног простора 
инфраструктуром. 
Визија планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја је рационално 

коришћење просторних потенцијала градског насеља у циљу оптималног задовољења 

општих градских потреба и развоја постојећих и нових функција у обухвату Плана. 
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Концептуални оквир планирања, коришћења и заштите планског подручја 

подразумева рационално коришћење расположивог земљишта у планском обухвату, 

спровођење планских смерница из планског документа вишег реда, увођењем одговарајуће 

намене и обезбеђивањем недостајућих пратећих функција за потребе планског подручја и 

окружења. 

Уређење десне обале реке у централном делу насеља, требало би да допринесе 

изласку централне зоне насеља на обалу реке. Из тог разлога за потес између пешачког и 

моста код Градске болнице у Плану се предвиђа детаљнија разрада овог дела са 

урбанистичко – архитектонским решењем. 

 План ће бити у форми и са садржајем у складу са одредбама Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број: 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 
– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,  98/2013 – одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014) и  Правилником  о садржини, начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања  („ Службени гласник РС “ бр.64/2015) а за део 
обухвата  радиће се као план урбане обнове и уређења дела десне обале реке Млаве 
(између пешачког моста и моста код  Градске болнице у дужини од 280m и просечној 
ширини око 20m), који  треба да садржи: 

 План партерног уређења, тако да се већи део зоне дефинише као пешачка површина 
са адекватним поплочавањем, урбаним мобилијаром  и садржајима;   

 Композициони или обликовни план са јасном хоризонталном и вертикалном 
регулацијом; 

 Визуелни изглед овог дела обале са изгледима, цртежима, смерницама и другим 
одредницама у вези дизајна урбаних елемената са тродимензионалном представом 
предложеног решења (у целини и сегментима).  

План урбане обнове и  уређења овог потеса  неопходно је урадити већ у првој фази 

израде плана пре раног јавног увида. 

За потребе заштите и рационалног коришћења простора у планском обухвату, потребно 

је урадити Стратешку процену утицаја Плана на животну средину. 

Плански основ за израду Плана је:  

- Генерални план „Петровац 2026“ (Сл.гласник општине Петровац на Млави  бр. 5/2007) 
 

Простор који ће бити обухваћен Планом протеже се од ушћа реке Бусур у реку Млаву до 
Трговачке улице (крај сточне пијаце), обухвата реку и обе обале, дужине око 2.500m. 
 

Приликом израде Плана  предвидети: 

-  изградњу пешачко –бициклистичких стаза. Пешачко- бициклистичке стазе се пружају 

обалом са обе стране Млаве у дужини од 5km  (2 х 2,5km).   

-  реконструкцију пешачког моста  и моста код  Градске болнице; 

-  изградњу новог  моста код Кошуте; 

-  предвидети изградњу још два пешачко бициклистичка моста на удаљености од најмање 

600m узводно и низводно од постојећих мостова; 
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Израда Плана подразумева: 

 -  прибављање података, геодетско снимање и израда катастарко – топографског плана;  

-  прибављање копија планова и поседовних листова; 

- израду материјала за рани јавни увид са планом урбане обнове и уређења дела десне   

обале; 

- израду Нацрта Плана;  

- израду Предлога Плана 

- израду Стратешке процене утицаја ПДР на животну средину.  

 

Обавезе наручиоца: 

- прикупљање услова и сагласности надлежних институција.  

- прибављање скенираних катастарских планова; 

- прибављање орто-фото приказа  подручја Плана. 

 

САДРЖАЈ РЕШЕЊА ПЛАНА ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД  

Припрема плана за рани јавни увид поред осталих елемената прописаних Законом, 

обавезно садржи План урбане обнове и  уређења потеса између пешачког и моста код 

Градске болнице који се састоји од прилога у аналогном и дигиталном облику, који треба да 

садрже следеће: 

Текстуални прилог: 

1) Опис или образложење предложеног решења;  
2) Предлог правила градње,  
3) Оријентациони предрачун трошкова уређења.  

 

Графички прилози: 

4) Идејно решење партера, опреме, садржаја и организације простора са елементима 
нивелације и регулације; 

5) Композиционо решење са јасном хоризонталном и вертикалном регулацијом, 
архитектонском организацијом и изгледом фронтова; 

6) Тродимензионална представа предложеног решења (у целини и у сегментима) или 
друга пригодна компјутерска презентација тродимензионалних приказа; 
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Све прилоге, текстуалне и графичке, обавезно је доставити наручиоцу и у електронскоj 

форми, текстуалне у doc.  и  pdf. формату а графичке у dwg. и  pdf. формату, на СD-у. 

 

ЕЛАБОРАТИ ФАЗА ИЗРАДЕ ПЛАНА 

Елаборат сваке фазе израде Плана после раног јавног увида израдиће се у два примерка у 
аналогном облику, у осам примерака у дигиталном облику и у једном несавијеном и 
неупакованом примерку у аналогном облику. 
Елаборат донетог Плана израдиће се у четири примерка оригинала у аналогном облику који 
ће се пo овери чувати код Скупштине општине као доносиоца Плана, односно доставити 
другим надлежним органима, као и у осам примерака у дигиталном облику. 
 
РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 
Рок за припрему планских решења за излагање на рани јавни увид je 60 дана од почетка 
израде плана, односно склапања уговора са обрађивачем плана. 
 
Подаци о начину излагања планских решења на рани јавни увид и о трајању раног јавног 
увида, огласиће се у средствима ипформисања и и на интернет сајту општине Петровац на 
Млави. 
 
Рок за израду нацрта плана je 45 дана од завршетка раног јавног увида и извештаја 
Комисије за планове. 
 
Рок за поступање по закључцима Комисије за планове и достављање нацрта плана за јавни 
увид је 15 дана од добијања извештаја Комисије за планове о извршеној стручној контроли 
нацрта плана. 
 
Рок за израду предлога плана je 15 дана од завршетка јавног увида и извештаја Комисије за 
планове. 
 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

Техничку документацију потребну за све фазе израде плана, чине: 

 Подлоге за израду Плана – Скенирани катастарски планови; 
 Генерални план „Петровац 2026“; 
 Одлука о изради Плана детаљне регуације;  
 Услови  прикупљени за потребе израде Плана;  
 Орто-фото приказ подручја Плана. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 
1.1. 
Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75.став1. Закона, и 
то: 

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

 
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) Закона); 

 
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) Закона); 

 
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 
 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 

Финансијски капацитет:  

1. Услов: Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016): 

 остварио укупан приход у минималном износу од 15.000.000 динара 
(петнаест милиона динара); 

 да није био неликвидан у претходних шест месеци, пре објављивања позива 
за достављање понуде; 

 да није пословао са губитком у претходне три обрачунске године (2014, 2015 
и 2016):  
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Пословни капацитет:  

2. Услов: Да је израдио минимум 10 усвојених Планова детаљне регулације у 
претходне три године (2014, 2015 и 2016. година), од чега минимално 1 исти или 
сличан предмету јавне набавке (регулација река или објекти комуналне 
инфраструктуре - пречистачи отпадних вода и сл). 

Технички капацитет: 

3. Услов: Да располаже следећим техничким капацитетом: 
 минимално 5 рачунара 
 минимално 1 плотера, формата АО 
 минимално 5 лиценцираних програма за цртање на CAD основи или 

еквивалентно 
 стандарди ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или одговарајући 

Кадровски капацитет: 

4. Услов: Да има одговарајући кадровски капацитет, минимално 10 запослених лица 
са високом стручном спремом у сталном радном односу код понуђача, од чега: 

 минимално 3 лица са личном лиценцом ИКС 200 (одговорни урбаниста за 
руковођење израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката),  

 минимално 1 лице са личном лиценцом ИКС 202 (саобраћајне струке -  
одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова за 
саобраћајнице) 

 минимално 1 лице са личном лиценцом ИКС 202 (грађевинске струке - 
одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова  за 
саобраћајнице) 

 минимално 1 лице са личном лиценцом ИКС 203 (геодетске струке - 
одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова 
инфраструктуре) 

 минимално 2 лица са личном лиценцом ИКС 313 или 314 
 минимално 1 лице са личном лиценцом ИКС 312 или 315 
 минимално 1 лице са личном лиценцом ИКС 370 
 минимално 1 лице са личном лиценцом ИКС 372  
 минимално 1 лице са личном лиценцом ИКС 373 
 минимално 1 лице са личном лиценцом РГЗ - геодетска лиценца 1. реда 
 Понуђач или члан групе понуђача мора поседовати лиценце за обављање 

геодетских радова (ознаке 1,2,3,4,5,6) које издаје Републички геодетски завод. 
 
Уколико једно лице поседује више лиценци, понуђачу се признаје испуњење услова 
за сваку лиценцу. Лица која поседују лиценце 200, 202 и 203 морају бити запослена 
код понуђача на неодређено време у складу са законом, док остала лица могу бити 
и ангажована и по другом основу (уговор о допунском раду, уговор о привремено 
повременим пословима и уговор о делу). Уговори за додатно ангажована лица (на 
одређено време)  морају имати временско покриће за све време трајања уговора. 
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1.3. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и става 2. 
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 

 

1.4. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и става 2. Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. 

 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова 

 
 
 

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
 
Испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. став 1. и 2. ЗЈН за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

Закона. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач 

подноси понуду са подизвођачем,  понуђач  је  дужан  да  достави Изјаву  подизвођача  

(Образац  изјаве  подизвођача,  дат  је  у  поглављу  IV  одељак  3.), потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

 
Испуњеност додатних услова доказује се:   

Финансијски капацитет:  

1. Услов: Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016): 

 остварио укупан приход у минималном износу од 15.000.000 динара (петнаест 

милиона динара); 

 да није био неликвидан у претходних шест месеци, пре објављивања позива за 

достављање понуде; 
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 да није пословао са губитком у претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 

2016):  

ДОКАЗ: Извештај о бонитету, издат од Агенције за привредне регистре, БОН-ЈН, за 2014, 
2015 и 2016. годину, уколико подаци за 2016. годину нису доступни, приложити Биланс 
стања и успеха за 2016. годину, потврда НБС о данима ликвидности, која мора да обухвати 
период од три године од дана објављивања јавна набавке  

 

Пословни капацитет:  

2. Услов: Да је израдио минимум 10 усвојених Планова детаљне регулације у претходне 
три године (2014, 2015 и 2016. година), од чега минимално 1 исти или сличан предмету 
јавне набавке (регулација река или објекти комуналне инфраструктуре - пречистачи 
отпадних вода и сл). 

ДОКАЗ:  
 Попуњена референц листа са навођењем назива плана  детаљне регулације, 

наручиоца, уговореном вредношћу без ПДВ-а и бројем службеног гласила у коме је 
објављен усвојен план детаљне регулације,  

 копије извода из службених гласила у којима су објављени усвојени планови  
детаљне регулације, почев од 01.01.2014. до 31.12.2016. године; 

 копија уговора са ранијим наручиоцем, за минимално један план детаљне регулације 
исти или сличан предмету јавне набавке (регулација река или објекти комуналне 
инфраструктуре - пречистачи отпадних вода и сл)  

 

Технички капацитет: 

3. Услов: Да располаже следећим техничким капацитетом: 
 минимално 5 рачунара 
 минимално 1 плотера, формата АО 
 минимално 5 лиценцираних програма за цртање на CAD основи или еквивалентно 
 стандарди ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 или одговарајући 

ДОКАЗ:  
 Пописна листа (31.12.2016. године), са маркером обележеном опремом која се 

тражи,  
 копије стандарда и копије лиценци за софтвер; 

За опрему набављену после 31.12.2016. године до дана објављивања позива за 
достављање ове понуде, доставити копију рачуна о плаћеној опреми.  
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Кадровски капацитет: 

4. Услов: Да има одговарајући кадровски капацитет, минимално 10 запослених лица са 
високом стручном спремом у сталном радном односу код понуђача, од чега: 

 минимално 3 лица са личном лиценцом ИКС 200 (одговорни урбаниста за 
руковођење израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката),  

 минимално 1 лице са личном лиценцом ИКС 202 (саобраћајне струке -  одговорни 
урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова за саобраћајнице) 

 минимално 1 лице са личном лиценцом ИКС 202 (грађевинске струке - одговорни 
урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова  за саобраћајнице) 

 минимално 1 лице са личном лиценцом ИКС 203 (геодетске струке - одговорни 
урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова инфраструктуре) 

 минимално 2 лица са личном лиценцом ИКС 313 или 314 
 минимално 1 лице са личном лиценцом ИКС 312 или 315 
 минимално 1 лице са личном лиценцом ИКС 370 
 минимално 1 лице са личном лиценцом ИКС 372  
 минимално 1 лице са личном лиценцом ИКС 373 
 минимално 1 лице са личном лиценцом РГЗ - геодетска лиценца 1. реда 
 Понуђач или члан групе понуђача мора поседовати лиценце за обављање 

геодетских радова (ознаке 1,2,3,4,5,6) које издаје Републички геодетски завод. 
 
Уколико једно лице поседује више лиценци, понуђачу се признаје испуњење услова за 
сваку лиценцу. Лица која поседују лиценце 200, 202 и 203 морају бити запослена код 
понуђача на неодређено време у складу са законом док остала лица могу бити и 
ангажована и по другом основу (уговор о допунском раду, уговор о привремено повременим 
пословима и уговор о делу). Уговори за додатно ангажована лица (на одређено време)  
морају имати временско покриће за све време трајања уговора. 
 

 

ДОКАЗ:  
 извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по одбитку, оверен од 

стране одговорног лица понуђача, за месец који претходи месецу у коме је објављен 
позив за достављање понуде 

 копије одговарајућих М образаца  
 попуњена кадровска листа  
 уговор о радном ангажовању код послодавца; 
 копије личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени 

носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части 
издата лиценца није одузета (потврда мора бити важећа на дан отварања понуда и 
оверена личним печатом ИКС). 

 копије личне лиценце 1. реда које издаје Републички геодетски завод 
 копије лиценце за обављање геодетских радова (ознаке 1,2,3,4,5,6) које издаје 

Републички геодетски завод 
 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова из члана 75. ЗЈН. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
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понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) 

ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

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

страницама надлежних органа. 

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

вези  са  испуњеношћу  услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до  доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да 

је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу  са чланом 77. став 4. Закона, 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 – Израда пројекта ПДР реке Млаве, број 22/2017 године,  

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
 

1) Понуђач  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у  одговарајући 

регистар; 
 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 
 

3) 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); 

 

 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понудe. 
 

Место:   Понуђач: 
 

Датум:   М.П. 
 

 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу  са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном  и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
Подизвођач   

 

[навести назив подизвођача] 
 
У поступку јавне набавке – Израда пројекта ПДР реке Млаве,  број  22/2017  године,  
испуњава  све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан  организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понудe. 

 

 
 
 

Место:   Подизвођач: 
 

Датум:   М.П. 
 

 
 
 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 
страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског 
тумача. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 
 

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:. 

Oпштинa Петровац на Млави 

ул. Српских владара бр. 165 

12 300 Петровац на Млави 
 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Израда пројекта ПДР реке Млаве, број 22/2017 - 
НЕ ОТВАРАТИ”.   Понуда   се   сматра   благовременом   уколико   је   примљена   од   
стране наручиоца до 2 2 .05.2017. године до 9,00 часова. Отварање понуда спроводи 
се одмах након истека рока за подношење понуда, односно истог дана у 9:10 часова. У 
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 

 

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 наручулац 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. 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
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образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу 
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75.и 76. Закона...), 
који  морају  бити  потписани  и  оверени  печатом  од  стране  сваког  понуђача  из  групе 

понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују  на  извршење  јавне  набавке,  а  који  чини  саставни  део  заједничке  понуде 
сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду. 

 
3. Партије 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

4. Понуда са варијантама 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. Начин измене, допуне и опозива 
 

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 Петровац на 
Млави, ул. Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави 

 

„Измена понуде за јавну набавку – Израда пројекта ПДР реке Млаве, број 22/2017 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 

 

„Допуна понуде за јавну набавку – Израда пројекта ПДР реке Млави, број 22/2017   - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 

 

„Опозив понуде за јавну набавку – Израда пројекта ПДР реке Млаве, број 22/2017   - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 

 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – Израда пројекта ПДР реке Млаве, број 22/2017   
- НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

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

 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
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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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 

 

7. Понуда са подизвођачем 
 

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

 

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

 

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

 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

 

Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка  јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу  обавезују  на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач.1)до 6) 
Закона и то 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, 
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• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и групе понуђача 
у уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 

 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
 

Задруга  може  поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун  задругара  или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
9. Начин и услови плаћања, рока, места и начина испоруке  као и друге околности од 
којих зависи прихватљивост понуде 

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

- у року од 15 дана по одобрењу Материјала за рани јавни увид од стране Комисије за 

планове  и упућивању на рани јавни увид, износ од 15 % од вредности уговора са 

обрачунатим ПДВ-ом,  

- у року од 15 дана по завршетку раног јавног увида и усвајању планског решења, износ од 

15 % од вредности уговора са обрачунатим ПДВ-ом, 

- у року од 15 дана по усвајању нацрта плана од стране Комисије за планове и упућивању на 

јавни увид, износ од 30% од вредности уговора са обрачунатим ПДВ-ом, 

- у року од 15 дана по предаји предлога плана на усвајање од стране Скупштине општине 

износ од 40 % од вредности уговора са обрачунатим ПДВ-ом. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу рока извршења услуге: 

 
Рок за вршење услуге – максимално 200 календарских дана од почетка израде плана, 
односно склапања уговора са обрађивачем плана. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
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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 
 

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

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

чланом 92. Закона. 
Цена обухвата све трошкове који настану при пружању предметне услуге 

 
11. Подаци о врсти, с адржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

Као средство финансијског обезбеђења понуђач подноси банкарске гаранције и 

обавезујућа оргинална писма о намерама банке на начин предвиђен у конкурсној 

документацији. Банкарске гаранције морају да буду неопозиве, безусловне и плативе на 

први позив без приговора.  

Банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за исплату, рокове краће од оних 

које је одредио наручилац, износ мањи од оног који је одредио наручилац или промењену 

месну надлежност за решавање спорова.  Понуђач може поднeти гаранцију стране банке 

само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 

квалитета 3 (инвестициони ранг).  Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази 

на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка 

Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и 

сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и 

тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 

 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде  

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која 

се издаје у висини од минимум 10% од понуђене цене без ПДВ-а, односно максимум 15% од 

понуђене цене без ПДВ-а.  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде траје најмање колико и важење понуде.  

Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:  

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или  мења своју 

понуду;  

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не 

потпише уговор о јавној набавци;  

- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла 

у складу са захтевима из конкурсне документације.  

Обавезујуће оргинално писмо о намерама пословне банке да ће издати 

банкарску гаранцију за добро извршење посла  
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Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави обавезујуће писмо о намерама за 

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, која се издаје у висини од 10% од 

понуђене цене без ПДВ-а. 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла изабрани понуђач поднеће наручиоцу 

приликом закључења уговора, односно најкасније у року од 10 (десет) дана од закључења 

уговора, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи још 30 дана од дана 

истека рока за коначно извршење посла.  

Ако за време трајања уговора промене рокове за извршење уговорене обавезе, 

важност банкарске гаранције мора се продужити.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. 

Полису осигурања од професионалне одговорности 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави одговарајућу полису осигурања у складу 

са  Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности (Сл Гласник 

40/2015). Осигурана сума на полиси мора бити минимално 6.000.000 динара (50.000 евра). 

Период осигурања мора бити покривен роком реализације предметне јавне набавке. 

 

Уколико изабрани понуђач не достави напред наведена средства финансијског 

обезбеђења, Наручилац неће закључити уговор са  њим и може закључити уговор са 

првим следећим понуђачем, према условима из конкурсне документације. 

 
12. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
територијалне  аутономије  или  локалне  самоуправе  где  се  могу  благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити 
при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење уговора о 
јавној набавци 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у пореској управи, Министарства 
финансија. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. Подаци о 
заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања, борачка и социјална питања. 

 

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
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14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
 

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

електронске поште на e-mail marina@petrovacnamlavi.rs] тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде. 
 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 

у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 
 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 22/2017 године. 
 

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. 

Закона. 
 

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 
понуђача односно његовог подизвођача 

 

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

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

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

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
 

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

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

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
 
 

16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 

додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 

цена''. 
 

17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 
 

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом, Наручилац ће избор 

најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је дао краћи рок 

за извршење услуге. 
 

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом и роком за извршење 

услуге, биће изабрана понуда оног понуђача који је први поднео понуду. 
 

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све 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 интелектуалне својине (Образац изјаве дат је у 
конкурсној документацији). 

 

19. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. Начин рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева  за  заштиту  права  подносилац  истовремено  доставља  Републичкој  комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

marina@petrovacnamlavi.rs, факсом на број 012/331-283 или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом 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, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
 

mailto:marina@petrovacnamlavi.rs
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда. 
 

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

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

5 дана од дана пријема одлуке. 
 
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. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара . 

 Као доказ о уплати таксе,уз захтев за заштиту права прихватиће се : 

1)Потврда о извршеној уплати  таксе из члана 156. Закона, која садржи следеће: 

-да буде издата од стране банке и да садржи печат банке ; 

-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.  

 -износ таксе ; 

 -број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

 -шифру плаћања: 153 или 253; 

 - позив број ЈН 22/2017 

 -сврха: такса за ЗЗП; ОУ Општине Петровац на Млави ЈН 22/2017 (уписати редоследом како 

је наведено) 

  - корисник: буџет Републике Србије; 

   -назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата  таксе; 

 -потпис овлашћеног лица банке 
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Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
21. 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. тачка 5) 

Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда   бр      од      за  јавну  набавку  –  Израда 
пројекта ПДР реке Млаве, број 22/2017. 

 

 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e- 

mail): 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

 
 
 

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

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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2)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
 

 Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета  набавке   који  ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета  набавке   који  ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 
Напомена: 

 

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

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

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

достави за сваког подизвођача. 
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3)  ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

1) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

 
Напомена: 

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 
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4)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : Израда  ПДР реке Млаве  
 
 

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок  за  израду  (максимално 200 дана од 
почетка израде плана, односно склапања 
уговора са обрађивачем плана. 
 

 

 

 
 

1. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 
 

- у року од 15 дана по одобрењу Материјала за рани јавни увид од стране Комисије за 

планове  и упућивању на рани јавни увид, износ од 15 % од вредности уговора са 

обрачунатим ПДВ-ом,  

- у року од 15 дана по завршетку раног јавног увида и усвајању планског решења, износ од 

15 % од вредности уговора са обрачунатим ПДВ-ом, 

- у року од 15 дана по усвајању нацрта плана од стране Комисије за планове и упућивању на 

јавни увид, износ од 30% од вредности уговора са обрачунатим ПДВ-ом, 

- у року од 15 дана по предаји предлога плана на усвајање од стране Скупштине општине 

износ од 40 % од вредности уговора са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

2.  ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:   (минимум 30) дана од дана отварања понуде. 
 

 
 

Датум Понуђач 
 

М. П. 
 
 
 
 
 

Напомене: 
 

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

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
 

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

сваку партију посебно. 
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VII   ОБРАЗАЦ СТРУКТРУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

За јавну набавку мале вредности – Израда пројекта ПДР реке Млаве, број 
22/2017. 

 

 
 

 
Предмет ЈН 

Коли 
чина 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

% 
ПДВ-а 

Укупан 
износ 
ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (3+5) 

Израда пројекта ПДР 
реке Млаве 

 
 

1 

    

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

 
 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

  у колони 3. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а; 
  у колони 4. уписати колико износи % ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке; 
  у колони 5. уписати укупан износ ПДВ-а. за тражени предмет јавне набавке; 
  у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне набавке . 

 
 
 

Датум:     М.П. 
 

 

Потпис овлашћеног лица 
 

Напомене: 
 

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

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 
 

Свака ставка кз структуре цене мора бити попуњена у супротом понуда he бити одбијена као 

неприхватљива.
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

УГОВОР 
Израда пројекта ПДР реке Млаве  

 
 

Закључен између уговорних страна: 
 
ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - ОПШТИНСКА УПРАВА; адреса: Српских владара 
165 , 12300 Петровац на Млави, телефон. 012/331-280. матични број: 07198264 , шифра 
делатности: 8411, ПИБ: 102538275, коју заступа начелник општинске управе Петровац на 
Млави Горан Стефановић ( у даљем тексту Наручилац) 

 
и 

 
  , са седиштем у 
   , улица    , матични број   , 
ПИБ   , текући рачун   .код банке   , 
кога заступа   (у даљем тексту: Понуђач) 

 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 
 
 
 
 
 
 
 

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим 

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

Основ уговора: 
ЈН број 22/2017 
Број и датум Одлуке о додели уговора:  (попуњава наручилац) 
Понуда изабраног понуђача бр.   од   2017. године. 

 

 

Члан 1. 
 

Предмет уговора  је израда ПДР реке Млаве у складу са пројектним задатком из 

конкурсне документације .  
 

 ПДР реке Млаве из става 1. овог члана  испоручити Инвеститору у 4 истоветна 
штампана и повезана примерка формата А4 и у електронском облику на 8 CD-a. 

 
Члан 2. 

 
Цена за израду  и испоруку документације из члана 1. овог уговора је                                

динара без ПДВ-а, односно                                   динара са ПДВ-ом. 
 

Цене су фиксне и не могу се мењати. 
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Члан 3. 
 

Понуђач се обавезује да услуге  из члана 1. овог Уговора изврши у свему под 

условима из конкурсне документације, прихваћене понуде и пројектним задатком. 
 

Уколико Понуђач не изврши или неквалитетно изврши услугу из овог Уговора, 

одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавеза. 
 

Члан 4. 
 

Рок  за  извршење  услуге  из    члана  1.  од  стране  понуђача је ________              
(максимално 200 дана од почетка израде плана, односно склапања уговора са обрађивачем 
плана). 

Ако  Извршилац  услуге – понуђач закасни  са  извршењем  уговорених  обавеза, 

дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу казну у износу од  1 % (процента) 

од укупне вредности уговорене услуге. 
 

Укупна висина уговорене казне коју по основу из претходног става понуђач плаћа 

Наручиоцу може да износи највише до 5 % уговорене цене. 

 
Члан 5. 

 
Наручилац се обавезује да изврши плаћање за извршену услугу на следећи начин: 
 

- у року од 15 дана по одобрењу Материјала за рани јавни увид од стране Комисије за 

планове  и упућивању на рани јавни увид, износ од 15 % од вредности уговора са 

обрачунатим ПДВ-ом,  

- у року од 15 дана по завршетку раног јавног увида и усвајању планског решења, износ од 

15 % од вредности уговора са обрачунатим ПДВ-ом, 

- у року од 15 дана по усвајању нацрта плана од стране Комисије за планове и упућивању на 

јавни увид, износ од 30% од вредности уговора са обрачунатим ПДВ-ом, 

- у року од 15 дана по предаји предлога плана на усвајање од стране Скупштине општине 

износ од 40 % од вредности уговора са обрачунатим ПДВ-ом. 

на текући рачун Пројектанта бр.                                   код                                                  банке. 
 

Члан 6. 
 

 

Понуђач се обавезује да наручиоцу приликом закључења уговора, односно најкасније 

у року од 10 (десет) дана од закључења уговора, преда банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. 
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Члан 7. 
 

Понуђач се обавезује да све образложене примедбе Наручиоца отклони у року не 

дужем од 7 календарских дана од дана пријема налога. 
 

Уколико Понуђач у року из става 1. овог члана, не отклони оправдане примедбе 
Наручиоца, Наручилац задржава право да отклањање недостатака повери другом 
понуђачу, а на терет Понуђача. 

Члан 8. 
 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне 

стране ће покушати да реше споразумно. 
 

Уколико спорови између наручиоца и понуђача не буду решени споразумно, уговара 

се надлежност Привредног суда у Пожаревцу. 
 

Члан 9. 
 

Уговор је сачињен сагласно вољи странака што исте потврђују својим потписима, a 

ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона 

о облигационим односима. 

Члан 10. 
 

Овај уговор  је  сачињен  у шест  (шест) истоветна примерка, од  којих 4  (четири) 

задржава наручилац, а 2 (два) понуђач. 
 

 

ПОНУЂАЧ НАРУЧИЛАЦ 
 

 
 
 
 
 
 

Напомена: 
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено 
лице понуђача. 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава овлашћено 
лице понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује и оверава 
члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач   [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 
 
 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

 
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 
 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 
 
 

Датум:                                  М.П.                                      Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

даје: 
 

 

ИЗЈАВУ 
 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке - Израда пројекта ПДР реке Млаве, број 22/2017, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 
 

Датум:                                  М.П.                                      Потпис понуђача 
 
 
 
 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом  лицу  изрећи  меру  забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  ако 
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку 
јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране 
учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 

 
 
 
 

број:   
 
 

 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

 
 
 

из    ул.   
 

 
 
 

бр.лк.   издата од    
 

 
 
 

овалашћује се да у име 
 

 
 
 

(назив и адреса понуђача) 
 

 
 
 

може да учествује у поступку јавне број: 22/2017 – Израда пројекта ПДР реке Млаве, а 
према техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део конкурсне 
документације. 

Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку јавног 

отварања понуда. 
 

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се 

не може користити. 
 

Понуђач/Носилац групе 
 

Датум:   М.П.    
 

(име и презиме овлашћеног лица) 
 

Место:   
 

 

(потпис овлашћеног лица) 




