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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 

OПШТИНСКА УПРАВА  
П О Ж Е Г А 

Трг Слободе бр.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Јавна набавка мале вредности  

ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ СЛИВНИКА И ШАХТОВА КИШНЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ И МОНТАЖА ОГРАДА НА ГРАДСКИМ 

УЛИЦАМА И ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА У ОПШТИНИ ПОЖЕГА 

ЈАВНА НАБАВКА 

бр.1.3.11/2017 
 
 
 
 
 

 

 Датум и време: 
  

Крајњи рок за достављање понуда: 30.05.2017. године до 10
00

 часова 

Јавно отварање: 30.05.2017. године у 12
00

 часова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22. Мај 2017. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/15), чл. 6. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 404-1-62/2017 од 19.05.2017.год. припремљена је: 
 
 
 
 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА За јавну набавку мале вредности- 

поправка и одржавање сливника и шахтова кишне канализације и монтажа 

ограда на градским улицама и локалним путевима у општини Пожега ЈН 

бр.1.3.11/2017 

       Ознака из општег речника ЈН 45341000 - Постављање   

заштитних решетки и 45342000 - Постављање ограде  
ЈН 1.3.11/17 

 

Конкурсна документација садржи: 
 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
 Врста,  техничке  карактеристике,  квалитет,  количина  и  

II опис добара,   начин спровођења контроле и обезбеђења 3 
 гаранције  квалитета,  рок  испоруке,  место  испоруке  

 добара  

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

 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих  

III услова 3 

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду 8 

V Подаци о понуђачу 15 

VI Структура цене 17 

VII Модел уговора 17 

VIII Образац изјаве о независној понуди 21 

IX Образац о испуњености услова из чл. 75. Ст.2 Закона 22 

X Образац изјаве о учешћу подизвођача 23 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
 

1. Назив Наручиоца: Општинска управа Пожега 

2. Адреса Наручиоца– Трг Слободе бр. 9, 31210 Пожега 1. 

3. Интернет страница Наручиоца : www.pozega.org.rs 

4. Лице за контакт: Ана Гавриловић – службеник за јавне набавке 

                                     телефон: 031/3816-401  

                                                           069/750-618  

                                                     e-mail: ana.jovicevic987@gmail 

 

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. 
 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број 1.3.11/2017 радови - поправка и одржавање 

сливника и шахтова кишне канализације и монтажа ограда на градским 
улицама и локалним путевима у општини Пожега ЈН бр.1.3.11/17,  
Ознака из општег речника ЈН 45341000 - Постављање заштитних решетки и 
45342000 - Постављање ограде 

 

 

5. Контакт (лице или служба) 
 

 

 

Лице (или служба) за контакт Ана Гавриловић – службеник за јавне набавке 

                                     телефон: 031/3816-401  

                                                           069/750-618 

                                            e-mail: ana.jovicevic987@gmail 
 
 
 

 

II 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. 
Закона, и то:  

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући  
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);  
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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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) 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  

5) 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 гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. 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) Закона. 

 
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона . 

 

 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, 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. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом коју доставља у виду неоверене копије.  

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. 

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.  

Ако понуђач у року, од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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. И 76. 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– поправка и одржавање сливника и 

шахтова кишне канализације и монтажа ограда на градским улицама и 
локалним путевима у општини Пожега ЈН бр.1.3.11/2017, испуњава све услове 
из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то:  

6) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар;  

7) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, и није осуђиван за кривична 

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

8) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде;  

9) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије  

10) 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;  

11) Понуђач испуњава додатне услове. 
 

 

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 поправка и одржавање сливника и 

шахтова кишне канализације и монтажа ограда на градским улицама и 

локалним путевима у општини Пожега ЈН бр.1.3.11/2017 
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, и није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре;  

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;  

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије. 

 
 
 
 
 

 

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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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН 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: Општинска управа Пожега,Трг Слободе  
бр.9., са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радови – поправка поправка и 

одржавање сливника и шахтова кишне канализације и монтажа ограда на 

градским улицама и локалним путевима у општини Пожега ЈН бр.1.3.11/2017 
- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 10,00 часова десети дан од дана објављивања на Порталу Управе за јавне 

нававке, односно 30.05.2017.год. 

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. 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.  
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа 
Пожега, Пожега Трг Слободе бр. 9. са назнаком измена или допуна или опозив 
или измена и допуна понуде за јавну набавку – поправка и одржавање 

сливника и шахтова кишне канализације и монтажа ограда на градским 

улицама и локалним путевима у општини Пожега ЈН бр.1.3.11/2017 
- 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. 
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4. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда.  
У Обрасцу понуде (поглавље IV), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 

 

5. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

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

(поглавље XI) 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. 

 

6. 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,

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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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. 

 

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  
Рок плаћања је 8 дана од достављања потписане и оверене привремених и окончане 
ситуације.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока Гаранција не може бити краћа 
од 24 месеца од дана завршетка радова. 

 

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова)  
Рок извођења радова не може бити дужи од 12 сати од позива наручиоца за замену 
постављењног знака или постављање новог знака.  
Место извођења радова: локални путеви на територији Општине Пожега. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде Рок важења понуде не може бити 
краћи од 30 дана од дана отварања понуда.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.  
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 

 

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

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

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

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

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

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 

обавезује  да  у  року  од  7  дана  од  дана  закључења  уговора преда  наручиоцу  
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна 

и платива на први позив банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 

висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 15 

дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 

промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 

извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 

добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе 
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у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. 

 

12. 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 ana.jovicevic987@gmail.com или факсом на број 031/811-
287  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. 1.3.11/2017  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 

 

13. 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.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14. КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Кријум за доделу уговора: најниже понуђена цена. 

 

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

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за 

завршетак радова. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  
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15. 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 

поглављу X конкурсне документације). 

 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

 

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

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

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 

овог ЗЈН. 

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

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

Републичка комисија). 

 

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

mail: ana.jovicevic987@gmail.com, факсом на број 031/811-287 или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 

 

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

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

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

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

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

 

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

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

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

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

исте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

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

јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од 

дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

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

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

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока. 
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

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

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

 

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

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

 

Захтев за заштиту права мора да садржи: 

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

2) назив и адресу наручиоца;  

 

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;  

7) потпис подносиоца.  

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

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

 

следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у 

одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 

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

пренос реализован.  

 

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

захтев за заштиту права;  

 

(7) сврха: ЗЗП;Oпштинска управа Пожега; јавна набавка ЈН број 1.3.11/2017.  

 

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

 

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1, или  
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун  

 

у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 

социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  

 

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

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

ЗЈН и другим прописом.  

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

22. 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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V ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 

 

Понуда бр._______од ________2017. год. за јавну набавку поправка и 

одржавање сливника и шахтова кишне канализације и монтажа ограда на 

градским улицама и локалним путевима у општини Пожега ЈН бр.1.3.11/2017 
 

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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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 

1) Назив подизвођача: 

 
Адреса: 

 

Матични број: 

 

Порески идентификациони број: 

 

Име особе за контакт: 

 

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу и о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понудуи 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. 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

Адреса: 

 

Матични број: 

 

Порески идентификациони број: 

 

Име особе за контакт: 

 
2) Назив учесника у заједничкој понуди: 

 
Адреса: 

 

Матични број: 

 

Порески идентификациони број: 

 

Име особе за контакт: 
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VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 
 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ поправка и одржавање сливника и шахтова 

кишне канализације и монтажа ограда на градским улицама и локалним 

путевима у општини Пожега ЈН бр.1.3.11/2017 
 

 

ПОНУДА ЗА ПОПРАВКУ И ОДРЖАВАЊЕ СЛИВНИКА И ШАХТОВА 

КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И МОНТАЖА ОГРАДА НА ГРАДСКИМ 

УЛИЦАМА И ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА У ОПШТИНИ ПОЖЕГА 

 Опис позиције 

j.м. 

/количина 

Јед. 

цена укупно 

 

Набавка и уградња једностране заштитне 

одбојне ограде која се побија у банкину 

са стубовима на растојању од 4.0 метра, 

ЕСП 4.0 N2W5 m¹   

1 У цену урачунати и косе завршетке    

 за ограду. 144   
 

1.1. Koси завршетак 12м, ком 2 

1.2. Коси завршетак 8м, ком 2 

Пре уградње извршити демонтажу 

оштећене сигурносне ограде 

за возила за возила 

  

    

     

     

 Набавка и уградња челичне решетке за    

2 пријем кишних вода на коловозу у    

 потребном раму  m¹   
 Решетка за тешки саобраћај 16   
 

400 КН 
  

    

 Нивелисање постојећег шахт поклопца    

3 кишне канализације на коловозу . ком   

 Позиција обухвата уклањање 18   

 постојећег бетона , израда и    

 нивелисање постојећег шахт поклопца.    

 Обавезна регулисања саобраћаја је део    

 овог посла    

     

 Набавка и уградња решетке за пријем    

4  кишних вода за тешки саобраћај 400 КН    

 Унутрашње димензије m¹   
 бетона 25х25цм дебљина пода и зидова 30   
 

20цм , мрежа Q335 и профили решетке 
  

    

 40х40х3мм. Све комплет , бетон,    

 арматур,челик , решетка,уградња    

 решетке итд    

 Сечење асфалта, ручни ископ m³   

5 материјала са одвозом на депонију 8   

 .ископ се врши за позицију бр.5 овог    

 тендера . Све комплет    
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Укупна цена без ПДВ-а 
 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок извођења радова 
 

 

Рок важења понуде 
 

 

Гарантни период 
 
 
 
 

 

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  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

Општина Пожега 
             Општинска управа 
              Бр. 404-1-62/2017  

_________________  
П О Ж Е Г А 

 

У Г О В О Р -  поправка и одржавање сливника и шахтова кишне 

канализације и монтажа ограда на градским улицама и локалним путевима у 

општини Пожега ЈН бр.1.3.11/2017 
 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 

 

1. Општинске управе Пожега,Трг Слободе бр. 9, коју заступа Начелник Општинске 

управе  Велимир Максић, дипл. правник. (у даљем тексту: наручилац) и 

 

1. ________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

(извођач радова) 

Подаци о наручиоцу Подаци о извођачу радова 

    

ПИБ  100860638 ПИБ: 

Матични број: 07158122 Матични број 

Број рачуна: 840-124640-46 Број рачуна 

Телефон:  031/ 3816-401                                        Телефон: 

Телефакс:  031/ 811-287 Телефакс 

E/mail nacelnik@pozega.org.rs E/mail 

Основ уговора   

  

Број и  датум Одлуке о покретању ЈН 404-1-62/2017 од 19.05.2017. 

Број и датум одлуке о избору  

најповољније понуде  

Број и датум понуде изабраног понуђача  

    

 

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао извођача ________  
___________________________________________________. као најповољнијег 
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понуђача за јавну набавку поправка и одржавање сливника и шахтова кишне 

канализације и монтажа ограда на градским улицама и локалним путевима 

у општини Пожега ЈН бр.1.3.11/2017 
 

 

Члан 2. 

 

Предмет уговора је одржавање поправка и одржавање сливника и шахтова 

кишне канализације ЈН бр.1.3.11/2017 што је ближе одређено усвојеном понудом 

извођача бр. ____________.2017. године која је саставни део овог Уговора, 

инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором. 

 

Извођач се обавезује да при извођењу радова предузме све мере које 

произилазе из важећих прописа о заштти на раду, запошљавању и условима рада и 
заштити животне средине, као и безбедности у саобраћају, како би се саобраћај 

несметано одвијао и да ће послове из овог уговора вршити у складу са правилима 
струке за ову врсту посла.  

Вредност радова – цена 

 

Члан 3.  
Уговорне стране утврђују да цена свих радова и материјала који су предмет 

овог Уговора износи _______________ дин. у коју је урачунат и ПДВ, а  
која  је  добијена  на  основу  јединичних  цена из  понуде  Извођача  бр.  ______  од 

_____________. год.  
Плаћање извршених радова врши се по испостављеним ситуацијама. За 

изведене радове ситуација се испоставља у року од осам дана од дана потписивања 

грађевинске књиге од стране надзорног органа.  
Цену радова наручилац ће уплатити на рачун извођача број 

______________________ 

 

Остале одредбе 

 

Члан 4.  
Уговарачи су сагласни да се овај уговор додељује за период од једне године, 

односно, радови из предмета овог уговора изводиће се почев од дана 

потписивања уговора па до 31.12.2017. год.  
Члан 5.  

Све евентуалне спорове у вези овог уговора уговорне стране ће покушати да 
реше мирним путем, а у противном спорове ће решавати стварно и месно надлежни 

суд за седиште наручиоца посла.  
Члан 9.  

Овај уговор сачињен је у четири истоветна примерка од којих по два 
задржава свака уговорна страна. 

 
 
 
 

ИЗВОЂАЧ: НАРУЧИЛАЦ: 

 

__________________________ ____________________________ 

Велимир Максић, дипл. правник 
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VIII 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 поправка и одржавање сливника и шахтова кишне 

канализације и монтажа ограда на градским улицама и локалним путевима 
у општини Пожега ЈН бр.1.3.11/2017 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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IX 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 ________________________________________________________ у  
поступку јавне набавке поправка и одржавање сливника и шахтова кишне 

канализације и монтажа ограда на градским улицама и локалним путевима 
у општини Пожега ЈН бр.1.3.11/2017, поштовао је обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 

 

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. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОНУДИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
 
 
 

У вези члана 80. став 1 и 3. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу 

 
 
 
 
 

 

ИЗЈАВУ 
 
 
 

 

У поступку јавне набавке поправка и одржавање сливника и шахтова кишне 

канализације и монтажа ограда на градским улицама и локалним путевима 
у општини Пожега ЈН бр.1.3.11/2017, изјављујем да ћу радове изводити са 
подизвођачем ___________________________________________ који ће обавити 
радове _________________________________________________ који нису већи 
од 50% од укупне вредности понуде. 

 
 
 
 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


