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К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
 
За подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – изградња објекта 
телевизије ''Мост'' у Звечану, по oдлуци канцеларије за Косово и Метохију: 401-00-
00702-1/2018-08 од 03.12.2019.године, број ЈН 02-О/2020. 
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На основу члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15,68/15, и 
члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/13), и 
одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 02-О/2020, Комисија за спровођење 
поступка јавне набавке образована  решењем председника привременог органа општине 
Звечан 01 бр. 016-328 од 27.02.2020.год.,  припремила  је: 
  

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

За подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – изградња објекта 
телевизије ''Мост'' у Звечану, по oдлуци Канцеларије за Косово и Метохију: 401-00-
00702-1/2018-08 од 03.12.2019.године, број ЈН 02-О/2020. 
 

С А Д Р Ж А Ј 
  
1. Прилог 1. – ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ; 
  
2. Прилог 2. – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ;  
 
3. Прилог 3. – УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ; 
  
4. Прилог 4. – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ; 
  
5. Прилог 5. – МОДЕЛ УГОВОРА; 
  
6. Прилог 6. – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
7. Прилог 7. -  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУСТВОМ КАКО       
                      ДА СЕ ПОПУНИ; 
  
8. Прилог 8. – ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ  
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ПРИЛОГ1.- ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  
1.Наручилац: Општина Звечан 
Адреса наручиоца: 38227 Звечан, Краља Милутина број 5. 
Матични број: 09259473 
Назив банке: Управа за трезор 
Текући рачун:840-125640-53 
Шифра делатности: 8411 
ПИБ: 100018021 
  
2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке радова. 
  
3. Предмет јавне набавке је: набавка радова 
  
4. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
 
5. Лице за контакт: Надица Христов, дипл. инж. архитектуре, тел. 028 664 728. 
  
  
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  
1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника : 
  
Предмет јавне набавке су радови: изградња објекта телевизије ''Мост'' у Звечану, по 
oдлуци Канцеларије за Косово и Метохију: 401-00-00702-1/2018-08 од 
03.12.2019.године, број ЈН 02-О/2020.Шифра из општег речника набавке је: 45200000–9 
радови на објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње. 

  
2. Јавна набавка није обликована по партијама.  
 
 
3. Врста, количине и квалитет радова: 
 
Врста, квалитет и количина радова одређени су одговарајућом пројектном 
документацијом,и имају се извести у складу са српским стандардом или одговарајућим, а 
контрола извођења радова спровешће се преко надзорног органа којег ће Наручилац 
одредити пре почетка изградње. Место изградње Звечан-општина Звечан, а рoк за 
извођење радова одређен је уговором. За обезбеђивање квалитета изградње, конкурсном  
документацијом предвиђена је и одговарајућа банкарска гаранција. 
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ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ОБЈЕКАТ ТВ МОСТ 

 
Сврсисходност и заштита права на информисаност Срба са Косова и Метохије у периоду 
од оснивања 2002 године до данас евидентно је осликана и утемељена кроз реч, став и и 
пренету информацију са канала које покрива ТВ Мост са својим дописништвима. 
Евидентно досадашње  пословање  у  непримереним и неадекватним условима , посебно 
медија,  у овом случају ТВ Мост  центра  која чини и носи окосницу информисања на 
Косову и Метохији, изграђеног ауторитета и  са препознатљивим програмом и номиналом 
аудиторијом на свом каналу и каналима модерних комуникација на простору КиМ, Србије 
и окружења  а ради подизања нивоа и квалитета информисаности на захтев в.д. директора 
ЈП „Мрежа-Мост“ Слађане Иванчевић, од стране стручног тима ТВ Мост овим 
дефинишемо основне смернице и идеје практичног задатка за реализизацију изградње 
пословног објекта ТВ „Мост“, локација Звечан, простор  насеља „Сунчана долина“, 
парцела...... 
 
Објекат треба пројектовати на основама  стандардног и класичног  приступ на изградњи 
наменског објекта, са поштовањем амбијенталних услова околине функционално и 
архитекстонски са поштовањем техничко-технолошких потреба  медија, затим и 
дефинисаним оквирима развоја у складу са трендовима и брзином развоја комуникација и 
преноса информација, може бити коришћен  приликом пројектовања и изградњи објекта 
приступ и употреба  рамовских и сличних конструкцијиских облика ради испуњавања 
намене и пуне употребљивости студијских целина. 
 
Приступ локацији објекта из постојеће  саобраћајнице, на нижој тачи објекта према  
захтеву  терена који ће омогућити брз, лак и безбедан приступ објекту, затим и пројектним 
задатком предвидети постојање адекватних  одвојених  засебних улаза  са приступних  
површина и  паркинг простора. 
 
Приступ  тачкама електронских комуникација, селектован приступ приликом изградње 
позиција у  однос у на тачке повезивања и поштовање  параметара  који су обавезни у 
погледу примене дигиталног преноса сигнала. Посебност објекта подразумева и могућност 
постојања резервних и лако заменљивих  плански организованих интерних инсталација. 
Главним пројектом треба дефинистаи и техничко решење антенских стубова. 
 
Посебност објекта такође подразумева, посебности у смислу функционалности према 
спратности , затим постојања независних система климатизације, вентилације и грејања, 
енергетског блока и складишта наменских према потреби складиштења и чувања архивско 
историјске грађе на различитим носачима А-В сигнала до потребних магацинских 
простора за дневно функционисање и складиштење,  административних 
документа,репрометријала, делова и опреме возног парка, сценских елемената и 
сценографије, осетљиве и друге техничке робе и средстава . 
 
 Садржај обејекта са условима према спратности. 
 Објекат треба да садржи: 
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СУТЕРЕН 
- ТВ студио бр. 1 (150м2) 
- ТВ студио бр. 2 (60м2) 
- Депо сценографија (мин. 50м2) 
- Шминкерница (мин. 8м2) 
- Гардероба мушка (мин. 3м2) 
- Гардероба женска (мин. 3м2) 
- Комуникације (Ходник ширине 2м) 
- Степениште (ширине 2м) 
- Тоалет 
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ПРИЗЕМЉЕ 

-  Улаз 
-  ТВ студио бр. 1 (ваздушни простор) 
- ТВ студио бр. 2 (ваздушни простор) 
- Отвор за теретну рампу (ширине 2м, дужине мин. 1,5м) 
- Сервер соба ( мин. 2м2) 
- ТВ режија (30м2) 
- Радијски студио бр.1 (МОСТ) (мин. 20м2)   
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- Радијска режија бр.1 (МОСТ) (мин. 16м2) 
- Радијски студио бр.2 (КМ) (мин. 20м2) 
- Радијска режија бр.2 (КМ) (мин. 16м2) 
- Депо техника/возни парк (мин. 4м2)   
-        Сервис и одржавање (ТВ/Радио) (мин. 12м2) 
-        Канцеларија за технику (ТВ/Радио) (мин. 9м2) 
- Портирница (мин. 5м2) 
- ВЦ мушки 
- ВЦ женски 
- ВЦ услужни 
- Улазни хол 
- Комуникације (ходник) 
- Степениште 
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СПРАТ 
- Монтажа бр.1 (ТВ) (мин. 4м2) 
- Монтажа бр.2 (ТВ) (мин. 4м2) 
- Монтажа бр.3 (ТВ) (мин. 4м2) 
- Монтажа бр.1 (Радио) (мин. 4м2) 
- Монтажа бр.2 (Радио) (мин. 4м2) 
- ОФФ соба бр.1 + симултани превод (ТВ/Радио) (мин. 2м2) 
- ОФФ соба бр.2 (ТВ/Радио) (мин. 2м2) 
- Соба за сниматеље (ТВ)   
- Деск (ТВ/Радио МОСТ) / Канцеларија за уреднике 
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- Деск (Радио КМ) / Канцеларија за уреднике 
- Канцеларија за координатора (ТВ МОСТ/Радио МОСТ/Радио КМ)  
- Маркетинг (ТВ/Радио) 
- Архива (ТВ МОСТ /Радио МОСТ/Радио КМ)  
- ЕНГ екипа 
- Сала за пословне састанке (ТВ/Радио) 
- Бифе са кухињом (ТВ/Радио) 
- Магацин 
- Остава за хигијеничаре 
- ВЦ мушки 
- ВЦ женски 
- Тераса за пушаче 
- Комуникације (ходник) 
- Степениште 
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ПРАТЕЋИ ОБЈЕКТИ 
- Котларница 
- Кућица за агрегат 
- Гараже 
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ОПШТИ УСЛОВИ 
 
Спратност: 
Објекат је спратности СУ+ПР+I. 
У склопу објекта се издвајају две главне просторије „ТВ студио бр.1“ и „ТВ студио бр.2“ 
чија се висина разликује од висине свих осталих просторија и износи 6m. Основица ових 
просторија заједно са осталим пратећим просторијама стандардне висине („Депо 
сценографија“, „Градероба мушка“,“Градероба женска“, „Шминкерница“, „Ходник“, 
„Степениште“и „Отвор за теретну рампу“) је укопана у земљу и њена површина износи 
приближно 339m2 нето. Површина приземља је приближно 430,5m2 нето, стим да 210м2 
нето површине чине ТВ студија а остатак остале просторије из дате спецификације. 
Површина првог спрата је приближно 430,5m2 нето, док је површина другог спрата 
измењива и зависи од укупних фининасијских трошкова изградње објекта. Остатак плоче 
на другом спрату се користи за антенски стуб и као летња сцена за потребе снимања 
студијских емисија. 
 
Висина: 
У подруму и приземљу су пројектоване просторије за производњу и емитовање 
програмског садржаја, депо-и и пратеће просторије. Све просторије немају исту висину. 
Висина просторија: “ТВ студио бр.1”, “ТВ студио бр.2” је 6м, док све остале просторије 
треба да имају висину стандардну за грађевинске објекте стамбене намене. 
Висина осталих пратећих просторија у укопаном делу, затим висина просторија на првом 
и другом такође треба да буде стандардна за грађевинске објекте стамбене намене. 
 
Под: 
Унутрашња обрада подова зависи од намене просторија и због уштеде финансијских 
средстава углавном треба да доминира ламинат (осим просторија посебне намене у којима 
се поставља антистатички под). Улазни хол, степеништа и комуникације обложити 
мермерним или керамичким плочама. У санитарним просторијама пројектовати керамичке 
плочице уз обавезну хидроизолацију. 
  
Звучна изолација: 
Комлетан објекат мора имати изолацију од спољне буке. 
 
Осветљеност: 
Распоред просторија дефинисати на начин који омогућава да што више просторија у 
објекту (осим ТВ и радијских студија) има прозоре ради природног осветљења и 
вентилације. 
 
Електро-енергетски развод: 
У свакој просторији (осим просторија „ТВ студио бр.1“ и „ТВ студио бр.2“ за које је 
развод посебно дефинисан) пројектовати довољан број монофазних и трофазних утичница 
за планиране потрошаче. Водити рачуна да ће у свакој просторији у зависности од 
величине саме просторије бити и адекватан број грејних тела који се напајају струјом. 
Главнии струјни орман пројектовати у холу приземља, помоћни струјни орман који напаја 
потрошаче у „ТВ режија“, „Радијска режија бр.1“ и „Радијска режија бр.2“ пројектовати 
засебно у делу где се и налазе ове просторије, док на сваком од спратова пројектовати 
спратне разводне ормане. 
 
Степениште и комуникације: 
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Због потребе уношења опреме, уређаја, сценографија и кабастих сценских елемената 
ширина степеништа и главних комуникација (ходника) око степеништа мора да буде мин. 
2m. Сва степеништа пројектовати са подниво-ом. Остале комуникације ширине мин. 1,2m. 
 
Мокри чвор: 
На сваком спрату треба да постоји мушки, женски и услужни тоалет (само лавабои) са 
прозорима за вентилацију ваздуха. 
 Терасе за пушаче: 
На првом и другом спрату пројектовати терасе покривеног типа 
 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОСТОРИЈЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ: 
 
1.  “ТВ студио бр.1“ и “ТВ студио бр.2“ 
ТВ студио је основна производна ћелија сваког ТВ центра и треба да задовољи основне 
потребе за производњу ТВ програма. 
Обе просторије су без прозора. 
Због специфичне намене ових просторија, неопходно је пројектовати засебне 
вентилационе системе, посебно за “ТВ студио бр.1“ и посебно за “ТВ студио бр.2“, који се 
састоје од јединица за снадбевање ваздухом са филтером и каналима и решеткама који 
обезбеђују одвод “прљавог“ и убацивање свежег ваздуха, а који ће моћи појединачно и 
независно један од другог да се укључују и искључују. 
Под у ТВ студијима мора да буде антистатички како осетљива и скупа електронска опрема 
која се налази у овим просторијама неби била изложена неочекиваним ударима 
нагомиланог статичког електрицитета. Такође подови морају бити и потпуно равни, јер би 
се у току “вожње” камере љуљале, што би се на слици запазило као померање слике. Не 
сме да се чује шкрипање или шумови од повлачења камерних каблова по поду. 
У циљу звучне изолације и добијања ефекта глуве собе, комплетни зидови и делови 
плафона у ТВ студијима треба да имају постављене апсорбере звука (плутане плоче или 
неки други материјал који задовољава стандарде и норме прописане за звучну изолацију 
ТВ студија). 
Улазна врата треба да буду ширине мин. 2m, двокрилна и тапацирана (како би ТВ студио 
био звучно изолован од ходника). 
У сваком ТВ студију пројектовати ГРИД за расвету (роштиљ) који се монтира на плафону 
одмах испод вентилационих система а састоји се од мреже челичних бешавних цеви са 
колицима са кочницом или стегама (носачи рефлектора). 
Електро енергетска инсталација у ТВ студијима подразумева опрему и струјни развод 
потребан за напајање свих потрошача електричне енергије у ТВ студију. За сваки ТВ 
студио, понаособ предвидети инсталацију разводних струјних ормана са гребенастим 
склопкама за потребе искључивање и укључивање група потрошача као и инсталација 
аутоматских осигурача за сваки појединачни потрошач. Планирана укупна снага 
потрошача у “ТВ студио бр.1“ износи 40 KW, док у “ТВ Студио бр.2“ износи 30KW. У 
самим ТВ студијима треба да постоји довољан број монофазних и трофазних утичница за 
потрошаче, док ће електро-енергетски развод, од струјног ормана до расветних тела која се 
монтирају на ГРИД, накнадно бити пројектован. 
Између два ТВ студија треба оставити рупу диманзија 0,2m x 0,2m ради спровођења 
аудио/видео/дата развода. 
2.  “ТВ режија“ 
Под антистатички. 
Између “ТВ режије“ и “ТВ студио бр.1“ треба да постоји визуелна комуникација - дупло 
звучно изоловано стакло ширине 4m и висине мин. 1m. 
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Део ТВ режије треба преградити звучно изолованим PVC или Al порталом, са клизним 
вратима у коме ће бити смештени рек ормани са процесном опремом. У овом простору 
треба обавезно предвидети инсталацију клима уређаја реда величине мин. 12000 BTU. 
У просторији треба да постоји довољан број монофазних и трофазних утичница за 
планиране потрошаче који се везују на засебан струјни орман као што је описано у делу 
ОПШТИ УСЛОВИ/ Електро-енергетски развод. 
Просторија треба да има прозоре ради природног осветљења и вентилације. 
Између ове просторије и просторије “ТВ студио бр.1” треба оставити рупу диманзија 0,3m 
x 0,3m ради спровођења аудио/видео/дата развода. 
3.  “Радијски студио бр.1 (МОСТ)” и “Радијска режија бр.1 (МОСТ)” 
 “Радијски студио бр.2 (КМ)” и “Радијска режија бр.2 (КМ)” 
Радијски студио је основна производна ћелија сваког Радијског центра и треба да 
задовољи основне потребе за производњу радијског програма. 
Због специфичне намене радијских студија, њихове изолованости од спољашње средине и 
суседних просторија, неопходно је пројектовати засебне вентилационе системе, посебно за 
“Радијски студио бр.1 (МОСТ)” и посебно за “Радијски студио бр.2 (КМ)”. 
Подови у овим просторијама треба да буду антистатички. 
 
Између сваке радијске режије и радијског студија треба да постоји визуелна комуникација 
- дупло звучно изоловано стакло ширине 2m и висине мин. 1m. 
У циљу звучне изолације и добијања ефекта глуве собе, комплетни зидови и плафони у 
радијским студијима треба да имају постављене апсорбере звука (плутане плоче или неки 
други материјал који задовољава стандарде и норме прописане за звучну изолацију 
радијског студија). 
Улазна врата у радијским студијима треба да буду ширине мин. 1м и тапацирана (како би 
радијски студио био звучно изолован од ходника). 
И у радијским студијима и у радијским режијама треба да постоји довољан број 
монофазних и трофазних утичница за планиране потрошаче. У свакој од радијских режија 
пројектовати засебан струјни орман са једним главним гребенастим прекидачем и 
аутоматским осигурачима за групе потрошча планираних у овим просторијама. 
Просторије радијских студија су без прозора, док обе просторије радисјких режија 
уколико постоји могућност треба да имају прозоре ради природног осветљења и 
вентилације. 
Између сваке просторије радијске режије и просторије радијски студио треба оставити 
рупу диманзија 0,15m x 0,15m ради спровођења аудио/видео/дата развода. 
4.  “Депо сценографија” 
Ова магацинска просторија треба да има двокрилна улазна ПВЦ или метална врата, 
ширине мин. 2м и прозоре ради природне вентилације простора. 
5.  „Главна комуникација у укопаном делу (ходник)“ 
Ова комуникација мора да буде ширине 2m. 
На почетку ходника (део окренут главном улазу у објекат) пројектовати отвор (теретна 
рампа) ширине 2m и дубине мин. 1,5m. 
6.  “Сервер собе” 
Ове просторије димензија мин. 2m x 1m су предвиђене за смештај рек ормана и ИТ опреме 
и потребно их је пројектовати по вертикали (једну изнад друге) јер ће од њих бити 
инсталиран мрежни развод до свих просторија у објекту. 
Због специфичности опреме и уређаја који се инсталирају обавезна је климатизација ових 
просторија која подразумева уградњу засебних клима уређаја. 
Под антистатички. 
Између сваке просторије треба да постоји отворена рупу на плочама између спратова по 
вертикали  диманзија мин. 0,2m x 0,2m ради спровођења мрежног развода. 
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АНЕКС 1 УЗ ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Идејно решење садржи: 
- пројектни задатак, 
- основу сутерена, 
- основу приземља, 
- основу спрата, 
- табелу са нето и бруто површинама објекта према етажама.  

Израда пројектно-техничке документације на нивоу пројекта за извођење: 
- треба да садржи све елементе у складу са Правилником о садржини, начину и 

поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објеката (Сл.гл. РС, бр. 73/2019) ; 

- пројекат за извођење мора бити усаглашен са главним пројектом заштите од 
пожара, израђеним у складу са законском регулативом која уређује област заштите 
од пожара; 

-  
- површина пројектованог објекта може бити варијабилна у односу на Идејно 

решење, са поштовањем одговарајућих норми стандарда за одговарајућу намену 
одређених површина у оквиру објекта.   

Опис и редослед реализације: 
- Извођење радова подразумева израду пројектно-техничке документације - Пројекат 

за извођење са свом неопходном претходном и пратећом документацијом, као и 
саму изградњу објекта по систему „кључ у руке“.  

- Понуда Понуђача треба да обухвати:  
а) Пројектовање: Израду Пројекта за извођење - са комплетном инфраструктуром 
и уређењем парцеле (тротоари око објекта, приступне стазе према улазима, 
гаражама, насипање квалитетном земљом, садњом траве, затим ограђивање целе 
парцеле;,  
б) Изградња: - У свему према претходно прихваћеној пројектној документацији и  
в) Технички прикључци на инфраструктурне водове  - Обухата: обезбеђење 
услова за прикључење на одговарајућу и доступну инфраструктуру 
(електроснабдевање, водовод, канализација, телекомуникације), трошкове издавања 
услова за прикључење и извођење прикључака. 
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НАМЕНА ПОВРШИНА 

ТЕЛЕВИЗИЈА МОСТ 

I СУТЕРЕН 

1 Студио 1  150,0 

2 Студио 2 60,0 

3 Депо сценографија 34,2 

4 Ходник 36,0 

5 Шминкерница 9,5 

6 Гардероба 10,0 

7 Тоалет 13,4 

8 Степениште 10,8 

  Нето површина (м²) 323,9 

  Бруто површина (м²) 363,0 

II ПРИЗЕМЉЕ 

1 Улаз 2,6 

2 Теретна рампа 4,1 

3 Улазни хол 19,4 

4 Портирница  6,4 

5 Степениште 11,9 

6 Ходник 36,1 

7 Тоалет 7,9 

8 Депо  7,2 

9 Радијска режија 2 10,5 

10 Радијски студио 2 17,2 

11 Радијски студио 1 17,2 

12 Радијска режија 1 10,5 

13 Сервис и одржавање 7,2 

14 Тв режија 23,7 

15 Сервер соба 4,7 

  Нето површина (м²)                                            186,6 
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Нето површина + ваздушни простор 210 м²  396,6 

  
Бруто површина (м²) 214,2 

Бруто површина + ваздушни простор 210 м²  424,2 

III СПРАТ 

1 Ходник 94,5 

2 Степениште 11,9 

3 Тоалет женски 8,0 

4 Тоалет мушки 6,9 

5 Бифе 29,4 

6 Остава (Хигијеничари) 3,2 

7 Магацин 11,9 

8 Документација (Архива) 21,6 

9 Монтажа 1 (Радио) 4,0 

10 Монтажа 2 (Радио) 4,0 

11 Тераса или Соба за састанке 36,6 

12 Канцеларија 11,1 

13 Кординатор 1 (Радио / Тв Мост) 14,6 

14 Директор (ЈП Мрежа Мост) 21,9 

15 Координатор 2 (Радио КМ) 13,1 

16 Маркетинг 12,3 

17 ЕНГ екипе (Магацин /Продукција) 15,6 

18 Деск 60,3 

19 Монтажа 1 (Телевизија) 4,0 

20 Монтажа 2 (Телевизија) 4,0 

21 Монтажа 3 (Телевизија) 4,0 

22 Глува соба 1 1,8 

23 Глува соба 1 1,8 

  Нето површина (м²) 396,5 

  Бруто површина (м²) 446,4 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА НЕТО ПОВРШИНЕ  

I СУТЕРЕН 323,9 

II ПРИЗЕМЉЕ 186,6 

II СПРАТ 396,5 

  СВЕГА: (м²) 907,0 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА БРУТО ПОВРШИНЕ  

I СУТЕРЕН 363,0 

II ПРИЗЕМЉЕ 214,2 

II СПРАТ 446,4 

  СВЕГА: (м²) 1023,6 
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ПРИЛОГ 2. – УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 
(из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, у даљем 

тексту: Закон) 
  
         А- Обавезни услови понуђача из чл. 75. став 1.Закона су: 
        1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
        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; 
        3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
трајања позива за јавну набавку; 
        4. да  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији; 
        5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности из ове јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима; 
        Доказ из тачке 2. до 4. овог члана не може бити старији од два месеца од дана 
отварања понуда. 
           
  
        Б- Додатни услови из чл. 76. Закона су: 
             Понуђач мора да испуњава и следеће додатне услове: 
        1. да има неопходан финансијски капацитет, односно да је понуђач у свакој од 
предходне три пословне године (2017, 2018 и 2019) имао приходе од радова најмање у 
износу од 100.000.000,00 динара, и да понуђач није био у блокади у последњих месец дана; 
        2. да има неопходан пословни капацитет, односно да је понуђач у предходне три 
године изводио радове на изградњи објеката у области високоградње, укупне бруто 
површине 800  м2, као и да располаже довољним техничким капацитетом, односно да 
располаже са: 
- грађевинским скела 300 м2, багером, утоваривачем, комбинованом машином 
„СКИП“, камионом за допремање од најмање 10 тона носивости.  
        3. да располаже довољним кадровским капацитетом, односно понуђач пре 
достављања позива за јавну набавку,  мора да има у  радном односу најмање 10 
запослених, а од тога најмање једног дипломираног грађевинског инжењера са 
лиценцом 410 или 411, и једног дипломираног инжењера електротехнике са  лиценцом 
450. 
        4. да понуди средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, за аванс, 
квалитет изградње и отклањање недостатака у гарантном року. 
         
 
         Ц.- Доказивање испуњености услова 
 
             - Обавезни услови 
         Испуњеност услова из члана 75. став 1.Закона понуђач доказује достављањем 
следећих доказа: 
        1. извода из регисртра надлежног органа; 
        2. извода уз казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова; 
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        3. потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да није изречена 
поменута мера; 
        4. уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе о измиреним 
обавезама локалних јавних прихода; 
        5. важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 
органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима. 
        Понуђач није дужан  да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази и интернет страницу. 
 
         - Додатни услови     
    Испуњеност додатних услова из члана 76 Закона понуђач доказује достављањем 
следећих доказа, и то: 
        1.  биланс стање и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за предходне 
три пословне године, или Извештај о бонитету за јавне набавке издат од стране Агенције 
за привредне регистре (образац БОН –ЈН) и потврда НБС о броју дана неликвидности; 
        2.   за пословни капацитет: 

- Понуђач мора да достави валидне фотокопије саобраћајних дозвола за сва возила 
која се региструју, као и пописну листу или књиговодствену картицу основног 
средства и за опрему која се не региструје. Доказ о власништву може бити и 
уговор о набавци или рачун за опрему набављену током 2018.и 2019. године. 

        3.   за кадровски капацитет:  
- доставити копије лиценце одговорних извођача издате од стране Инжењерске 

коморе Србије и копије образаца „М“,   
- за сваког запосленог копије обрасца „М“. 

        4.   за средства финансијкосг обезбеђења да понуди једно од средстава обезбеђења 
из члана 12 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације и то: за аванс у 
висини траженог аванса, са роком важности 30 дана од примопредаје објекта, за квалитет 
изградње на износ од 10% од вредности уговора са роком важности од 30 дана од 
примопредаје објекта, и за отклањање недостатака у гарантном року на износ од 5%  од 
вредности уговора, са роком важности од 30 дана од истека гарантног рока. Уколико 
понуђач поднесе писмо о намерама стране банке, та банка мора имати најмање ИБЦА 
рејтинг АА. 
  
 
ПРИЛОГ 3. – УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
  

1. Језик понуде 
        Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском 
језику. 
          

2. Садржина понуде 
         Понуда мора да садржи и све податке, прилоге и обрасце како је Наручилац тражио, у 
складу са Законом и  Koнкурсном  документацијом. 
        Понуда се доставља, поштом или лично преко писарнице, у писаном облику, у једном 
примерку, на обрасцу из Конкурсне документације, у затвореној и запечаћеној коверти, на 
адресу Наручиоца: општина Звечан, ул.Краља Милутина бр.5, 38227 Звечан. Коверат са 
понудом  на предњој страни мора имати текст: „Понуда – не отварај“, назив и број јавне 
набавке, а на полеђини назив, адреса и број телефона понуђача. 
        У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин који је предвиђен за подношење понуде. 
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3.Начин на који понуда мора бити сачињена 

Конкурсна документација се преузима у електронском облику преко Портала јавних 
набавки и интернет сајта општине Звечан, закључно са даном истека рока за подношење 
понуда. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 
да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу 
понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општина Звечан, Краља Милутина бр. 5, 38227 Звечан са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова у оквиру насеља Сунчана долина на локацији Мали 
Звечан у Звечану, коју обухватају: изградњу 9. стамбених објеката, спољно уређење за 9. објеката, 
уређење платоа и јавних површина и одвођење атмосферских вода,  ЈН број 07-О/2020 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране општине Звечан до 09. 
Априла 2020. године до 12 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно, кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно, која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремене понуде биће неотворене враћене понуђачу.  
Понуђач попуњава све ставке (елементе) у обрасцу понуде и осталим обрасцима који су 
саставни део ове конкурсне документације.  
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
 

4. Упуство за попуњавање обрасца понуде 
         Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, мора бити јасна и 
недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и 
потписом овлашћеног лица. Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном 
оловком. Свака исправка мора бити оверена печатом и потписом понуђача. Понуђач може 
да поднесе само једну понуду, и не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвођач. 
Када понуду подноси група понуђача, податке и обрасце попуњава, потписује и оверава 
понуђач из групе понуђача који има писмено  и оверено овлашћење испред групе 
понуђача. 
  

5. Понуда са варијантама није дозвољена. 
6. Понуда са подизвођачем 

        Понуђач је обавезан  да у обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке 
делимично поверити подизвођачу.  
Aкo понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача  са свим траженим подацима,  на обрасцу учешћа 
подизвођача, и да наведе у понуди 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 поизвођача. 
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        Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 
75. став 1. тачка 1. до 5. Закона, на начин како је чланом 77. Закона одређено, док доказе о 
испуњености услова из члана 76 Закона није дужан да достави. 
        Понуђач  не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном  наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор. 
  

76. Заједничка понуда 
        Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда. Саставни део понуде је 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке. 
        Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тачка 1. 
до 5. Закона, што доказује  достављањем доказа из члана 77. Закона, а додатне услове из 
члана 76. Закона испуњавају заједно. 
  

8. Цена, валута и услови плаћања 
        Понуда мора да садржи цену свих радова који су предмет уговора. Цена у понуди се 
исказује у динарима. Цена је фиксна и не може се мењати. Понуда мора такође да садржи 
услове и начин плаћања: аванса и  привремених ситуацијама оверених од стране стручног 
надзора, у року који одреди понуђач који не може бити краћи од 30 дана. Окончана 
ситуација мора износити 5% од уговорене вредности и има се платити по примопредаји 
објекта у истом року као и привремене ситуације. 
   

9. Средства финансијског обезбеђења 
Понуђач је дужан да понуди и достави средства финансијског обезбеђења у складу са 

конкурсном документацијом. Понуђач који закључи уговор  дужан је да у року од 15 дана 
достави Наручиоцу средства обезбеђења, наплатива на први позив, за аванс, квалитет 
изградње и отклањање недостатака, на износе и  са роком важности као тачки 4 додатних 
услова.  

10. Рок за изградњу објекта 
        Рок за извођење радова понуђач наводи у понуди и рачуна се у календарским данима, 
од дана увођења у посао. Минимални рок је 90, а максимални 120 календарских дана. 
Понуђач је дужан да достави динамички план изградње објекта.  
  

11. Рок важења понуде 
        Рок важења понуда је 30 дана од дана отварања понуда. Наручилац може, у случају 
истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока 
важења понуде. 
        Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 

12. Место, време и начин отватања понуда 
Отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за 
подношење понуда, односно, дана 09. Априла 2020. године, са почетком  у 13,00 часова, 
у просторијама општине Звечан, ул. Краља Милутина бр. 5, Звечан, канцеларија бр.31. 
  

 
13. Комуникација у поступку 

        Понуђач може у писменом облику, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуда, на адресу Наручиоца, тражити од њега додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде. 
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        Наручилац може да 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, сходно члану 93. Закона. 
  

14. Критеријум за доделу уговора 
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова: изградња објекта телевизије ''Мост'' у 
Звечану, по oдлуци Канцеларије за Косово и Метохију: 401-00-00702-1/2018-08 од 
03.12.2019.године, број ЈН 02-О/2020. Шифра из општег речника набавке је: 45200000–
9 радови на објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње, донеће се 
применом критеријума економски најповољније понуде са елементима: 

 
Елементи критеријума су: 

 Понуђена цена без ПДВ-а......................................................................70 пондера 
 Референц листа....................................................................................... 20 пондера 
 Рок извођења радова.............................................................................  10 пондера 

 
 
 
Формуле:  
 

брoj пoндeрa oдрeђeн зa цeну  x  нajнижa пoнуђeнa цeнa 

пoнуђeнa цeнa бодованог понуђача 
 

брoj пoндeрa oдрeђeн зa референц листу  x  износ референци понуђача 

највећи износ референци 
 

брoj пoндeрa oдрeђeн зa рок извођења радова  x  нajкрaћи понуђени рок извођења радова 

пoнуђeни рок извођења радова бодованог понуђача 
 
 12.1. Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде 
у у ситуацијама када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 
Уколико се у избору најповољније понуде појаве две или више понуда са једнаким бројем 
пондера, понуда са најнижом ценом сматраће се као најповољнија. 
  

15. Заштита права понуђача 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.  
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено, уз уплату 
прописане таксе на рачун број: 840-742221843-57.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се блоговременим ако је примљен од 
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда. После 
доношења одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. На достављање захтева за 
заштиту права сходно се примењују одредбе о начинудостављања одлуке из члана 108. ст. 
6. до 9. Закона о јавним набавкама. 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 захтева 
за заштиту права, 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.  
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.  
 

16. Рoк за закључење уговора 
Наручилац ће позвати понуђача коме је додељен уговор да приступи закључењу уговора у 
року од 7 (седам) дана од истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 
149.  Закона о јавним набавкама. У случају да понуђач чија је понуда изабрана као 
најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. 
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                        ПРИЛОГ 1.- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
   
Општи подаци о понуђачу: 
  
Назив и седиште: _________________________________________ 
  
Матични број: _______________ Пиб ______________________ 
  
Особа за контакт: _________________________________________ 
  
На основу позива за подношење понуда: изградња објекта телевизије ''Мост'' у 
Звечану, по oдлуци Канцеларије за Косово и Метохију: 401-00-00702-1/2018-08 од 
03.12.2019.године .Шифра из општег речника набавке је: 45200000–9 радови на 
објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње, број ЈН 02-О/2020, 
подносим 
 
ПОНУДУ бр. ____________ од ___________. године 
Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне 
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
 

1. а) самостално              б) заједничка понуда         ц) са подизвођачем 
 

2. Цена: Укупна цена без пдв ____________________ динара, 
 

3. Рок за изградњу: ____ календарских дана од увођења у посао; (предвиђени рок 
изградње 90 до 120 дана),  

 
4. Укупан износ референтних листи за 2017, 2018 и 2019. годину  

________________ динара, 
(словима:________________________________________________________). 

 
5. Гарантни рок: за све радове у трајању од ___ (____) године, од дана         
      примопредаје радова; 
6. Важење понуде: 30 дана од дана отварања понуда; 

 
7. Аванс:  ______% од укупне вредности набавке. 

 
8. Прилози уз понуду: Уз понуду прилажемо све прилоге и доказе  тражене 

Конкурсном документацијом; 
 
  
Датум: ____________                                                Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                              _________________________ 
  
 
 
                                                            М.П. 
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ПРЕДМЕР РАДОВА 

 
 

Редни 
број 

Опис позиција Цена 

 
1. 

Израда пројектно-техничке 
документације на нивоу пројекта за 
извођење 
 

 

 
2. 

Извођење радова на изградњи објекта 
по систему „кључ у руке“  
 

 

 
3. 

Трошкови прикључења на 
инфраструктурне водове  
 

 

 

Укупна цена: 
 

 

 
 
 
 
 
 
        Датум   
  ЗА ПОНУЂАЧА 

   

  (име и презиме овлашћеног лица) 

   

                                         (мп) (потпис овлашћеног лица) 
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ПРИЛОГ 2. - МОДЕЛ УГОВОРА 
(Понуђач да попуни, овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са 

садржином модела уговора) 
 

У Г О В О Р 
Закључен дана __________________  у Звечану између: 
 

1. Општине Звечан са седиштем у Звечану, у улици Краља Милутина бр.5, кога 
заступа председник привременог органа Иван Тодосијевић (у даљем тексту: 
Наручилац) и 

2. _______________________________ из _____________________, улица 
_______________________________ бр. _____________________, матични број: 
____________________ ПИБ: ________________________ (у даљем тексту: 
извођач), кога заступа 
_________________________________________________________. 

 
 АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 

       2.  ___________________________________ из _________________________, улица 
_______________________________, мат. бр.____________________ ПИБ: 
__________________  који заједнички наступа са  ___________________________________ 
из _____________________ ул. __________________________ бр .________  матични број 
______________________ ПИБ: _______________ (у даљем тексту: извођач), кога заступа 
_______________________________. 

 
Предмет уговора 
 

Члан 1. 
Предмет уговора је набавка радова: изградња објекта телевизије ''Мост'' у Звечану, по oдлуци 
Канцеларије за Косово и Метохију: 401-00-00702-1/2018-08 од 03.12.2019.године, број ЈН 02-
О/20209.Шифра из општег речника набавке је: 45200000–9 радови на објектима или деловима 
објекта високоградње и нискоградње, која је предмет јавне набавке наручиоца . 
Извођење радова на изградњи објекта по систему „кључ у руке“ и обухвата:  израду пројектно - 
техничке документације на нивоу пројекта за извођење, извођење радова на изградњи објеката, 
пратећих објеката котларнице, кућице за агрегат и гараже, као и прикључења на инфраструктурне 
водове  који обухатају: обезбеђење услова за прикључење на одговарајућу и доступну 
инфраструктуру (електроснабдевање, водовод, канализација, телекомуникације), трошкове 
издавања услова за прикључење и извођење прикључака. 
Врста, количина и цена радова утврђене су према оглашеној потреби наручиоца  број: 016-
1/327 од 27.02.2020. год, објављеног на Порталу јавних набавки од 
__________________________ и Понуди извођача број: __________________ од 
___________________, а исказани су у техничкој специфиикацији – предмеру радова. 

 
ЦЕНА 
 

      Члан 2. 
Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач дао у понуди, у укупном износу 

од ___________________ динара без пореза на додату вредност, односно _______________ 
динара са порезом на додату вредност. 

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у 
реализацији предметне набавке. 

Уговорена појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога. 
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      Члан 3. 
Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Понуђачу платити по испостављеним 

привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене 
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, и потписаним од стране 
стручног надзора у року од  _________  дана од дана испостављања фактуре по  пријему 
оверене ситуације на текући рачун број  ________________________ код 
__________________ банке. 
Окончана ситуација мора износити минимум 5% од уговорене вредности. 
 

Члан следећи 
(уколико понуђач наступа са подизвођачем) 

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора 
___________________________________________________________ поверио подизвођачу 
________________________________________________________ ПИБ: 
_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________,  а која чини 
__________________  од укупно уговорене вредности . 

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора 
________________________________________________ поверио подизвођачу 
____________________________________________________________________ 
ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини 
_________________ од укупно уговорене вредности . 
За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара Извођач као да је сам 
извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана. 
 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 4. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 

______  календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 
 Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће 
се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова: 

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију, 
укључујући главни пројекат оверен од стране надлежног органа,  

- да је Наручилац обезбедио Извођачу грађевинску дозволу и несметан прилаз 
градилишту,  

- да је Извођач доставио оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што 
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
 

Члан 5. 
 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Извођача, 
-  у случају елементарних непогода и дејства више силе. 
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под 
условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно 
(преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора 
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- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 

 Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 
форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од 
сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  
 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о 
томе постигну писмени споразум. 
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног 
рока због околности које су настале у време доцње. 
 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ 
 

Члан 6. 
Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни 
орган  ће извршити пре уградње истих. 
Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о 
примопредаји . 
Извођач је обавезан да: 

 свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора , а 
грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са коначним обрачуном 
радова. 

  пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид 
надзорном органу 

 отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним 
објектима  

 обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у 
раду комисије за технички преглед у остављеном року 

 отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у 
остављеном року 

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему 
придржава Главног пројекта и Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих законских и 
техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара, запошљавању и 
условима рада норматива и стандарда. 
 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 

Члан 7. 
               Извођач је дужан да на дан закључења уговора достави Наручиоцу финансијско 
средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и финансијско средство 
обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у тренутку примопредаје предмета 
уговора и то:  

 бланко потписану и оверену сопствене менице са клаузулом „без протеста, без 
трошкова“, регистровану у регистру меница који се води код НБС, једну као 
финансијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла,  другу као 
средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса и трећу као финансијско 
средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року; 

 У случају да Извођач не изврши своје уговорне обавезе, Наручилац ће меницу 
поднети банци на наплату у износу од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-
а, без сагласности Извођача; меница мора да важи 20 дана дуже од рока за извршење 
уговора. 
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 у случају да изабрани Извођач не изврши своје уговорне обавезе, Наручилац ће 
поднети на наплату меницу у износу који одговара вредности аванса, без 
сагласности Извођача; меница мора да траје најкраће  до правдања аванса. 

 У случају да Извођач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 
могућност коришћења предмета уговора, Наручилац ће меницу поднети банци на 
наплату у износу од 10% од укупне вредности извршених радова без ПДВ-а, без 
сагласности Извођача; меница мора да важи 20 дана дуже од гарантног рока. 

 оверене фотокопије картона депонованих потписа на којима се јасно види: број 
текућег рачуна који је Извођач доставио као рачун своје фирме, потписи власника 
односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меницама и печат Извођача 
идентичан са печатом на меницама и печат банке код које се води рачун Извођача са 
датумом овере, 

 захтеви за регистрацију меница. 
Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу бланко 

потписану и оверену сопствене менице са клаузулом „без протеста, без трошкова“, 
регистровану у регистру меница који се води код НБС за отклањање грешака, односно, 
недостатака у гарантном року у износу од 5% од укупне вредности уговора и са роком 
важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, платива 
на први позив и у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.   

Меница за отклањање недостатака у гарантном року Наручиоц може да наплати 
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема 
писаног захтева Наручиоца или од ње овлашћеног лица. У том случају Наручиоц може 
ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити о трошку извођача радова, по 
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
 

ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА 
 

Члан 8. 
Гарантни рок за извршене радова износи _______________ година од дана 

потписивања записника о примопредаји радова. 
Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале  је у складу са гарантним роком 

ориналног произвођача  и тече од  дана примопредаје радова. 
Извођач је дужан да на дан извршене примопредаје објекта  записнички преда 

наручиоцу све гарантне листове за уређаје и опрему као и упутство за руковање. 
 

Члан 9. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или 

корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на 
уговорени квалитет изведених радова  и уграђених материјала и опреме а који нису 
настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима . 

 Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писменог позива наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом у позиву 
наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко 
лице, на терет извођача, наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, 
наручилац има право да од извођача тражи накнаду штете , до потпуног износа стварне 
штете. 

За штету и не исправности који настану услед  деловања више силе извођач не 
сноси одговорност. 
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Члан следећи 
(АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА / ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

 
Извођач гарантује да ће извршити све уговорене радове, а у случају да их не 

испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу  сву претрпљену штету која услед тога 
настане. 

На основу закљученог Уговора _________________ од _____________ године, 
ради учешћа у поступку Јавне набавке радова- изградња објекта телевизије ''Мост'' у 
Звечану, по oдлуци Канцеларије за Косово и Метохију: 401-00-00702-1/2018-08 од 
03.12.2019.године, број ЈН 02-О/2020.Шифра из општег речника набавке је: 45200000–9 
радови на објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње, између  
___________________________ из ___________________________________,   ул 
_____________________________________________________, бр. ________,  из 
_________________________________________________________________,            ул  
_________________________________________________, бр.____________,  из 
_________________________________________________________________, ул 
______________________, бр.______,  Споразумне стране су се сагласиле да у предметној 
јавној набавци наступа фирма  ______________________________      из 
__________________________________, ул ___________________________, бр. ________; 
и буде носилац и гарант извршења посла. 
Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде 
директор ________________________________ из  ___________________, ул 
_____________________ бр. ___________ који је овлашћен да предузима све потребне 
правне радње у поступку предметне јавне набавке. 
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог 
посла. 
Споразум о заједничкој сарадњи бр.___________________ је саставни део овог уговора. 

 
Остале обавезе наручиоца и извођача 

 
Члан 10. 

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за 
обављање послова надзора предмета набавке.  
Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова, до примопредаје, благовремено 
предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних 
објеката - просторија.  
Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од 
оштећења или уништења до примопредаје наручиоцу. 
Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед 
тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади. 
Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао 
као последица извођења радова. 

 
 

Примопредаја изведених радова 
 

Члан 11. 
Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о 

року завршетка радова на изградњи објекта и спремности истог за технички преглед, 
најкасније 30 дана пре завршетка свих радова . 

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених 
радова и достави га наручиоцу 15 дана по завршетку свих радова. 
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Члан 12. 
Извођач је дужан да учествује у раду комисије за технички преглед и да поступи 

по свим захтевима е комисије. 
Уколико комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе 

на изведене радове, извођач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија. 
По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед, наручилац и 

извођач ће без одлагања, а најкасије у року од 7 дана приступити примопредаји и 
коначном обрачуну изведених радова. Комисију за примопредају и коначни обрачун 
формира наручилац. Комисија је састављена од непарног броја чланова овлашћених 
представника уговорених страна, уз учешће надзорног органа и одговорног лица на 
градилишту. 

 
 

Члан 13. 
Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________. 

 
Уговорна казна 

 
Члан 14. 

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора 
дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од 
укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% 
вредности уговорених радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Извођача, умањењем рачуна. 

 
Раскид уговора 

 
Члан 15. 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 
 Ако извођач не започне радове најкасније до 15 дана од дана увођења у посао; 

 
 Ако извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење 

радова; 
 Ако извођач радове изводи не квалитетно; 
 Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа; 
 Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по 

истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада; 
 Ако извођач није успео или је одбио да достави банкарске гаранције за повраћај 

аванса и добро извршење посла. 
У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове 
ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља 
разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за 
те радове. 

 
Члан 16. 
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Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са 
отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за 
раскид уговора. 
 

Члан 17. 
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна 

страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 
 

Члан 18. 
У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања, као и да наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених 
радова до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за 
раскид уговора. 
  

Завршне одредбе 
 

Члан 19. 
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 

овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и Закона 
о планирању и изградњи. 
 

Члан 20. 
У случају спора надлежан је стварно и месно надлежан суд. 

 
Члан 21. 

 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих Наручилац задржава 

2 (два) примерка, а  Извођач 2 (два) примерка. 
 
 

 
      ЗА НАРУЧИОЦА  
                                                                                                      ЗА ПОНУЂАЧА 
__________________      ___________________ 
*-попуњава понуђа 
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ПРИЛОГ 3. - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
ПОНУЂАЧА _________________________________________________ у поступку доделе 
уговора у јавној набавци радова- изградња објекта телевизије ''Мост'' у Звечану, по 
oдлуци Канцеларије за Косово и Метохију: 401-00-00702-1/2018-08 од 
03.12.2019.године, број ЈН 02-О/2020.Шифра из општег речника набавке је: 45200000–9 
радови на објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње. 

 

Врста трошка 

Учешће у укупној 
цени, без ПДВ 

(у динарима)  

Учешће у укупној цени 
без ПДВ 

(у %) 

1 2 3 

Опрема и материјал   

Радна снага   

Увозне дажбине   

Транспортни трошкови    

Трошкови утовара и истовара   

Остали трошкови   

   

СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)   

                                                                                    М.П. 

                                                                                                                                          _____________________ 
                                                                                    Потпис овлашћеног лица 

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене. 
Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач 
има у реализацији набавке. 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде. 
 
 
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА 
 
Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12,14/15,68/15) , и Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/13)у обрасцу структуре цена морају бити приказани основни 
елементи структуре цене , као што су : 

1. Јединичне цене и укупна цена без ПДВ-а 
2. Процентуално учешће одређене врсте трошкова 
3. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену 
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ПРИЛОГ 4 - ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

У поступку доделу уговора за радове- изградња објекта телевизије ''Мост'' у Звечану, по 
oдлуци Канцеларије за Косово и Метохију: 401-00-00702-1/2018-08 од 
03.12.2019.године, број ЈН 02-О/2020.Шифра из општег речника набавке је: 45200000–9 
радови на објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње, а на основу 
Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  ____________________ .године, 
изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то: 

 
 
Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:    

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:   

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и број рачуна:   

 

Телефон:    

Е – маил адреса:    

Овлашћено лице :  

 
 
У укупној вредности понуде подизвођач __________________________________________________        
.                                                                                  (пословно име подизвођача) 
 
 
Учествује у ______________________________________________________________________ што                      
   (навести у чему се састоји учествовање подизвођача )  
износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без 
пдв-а. 
 
 
 
У _______________  
                                                                                           ПОНУЂАЧ 
 
Дана _________.године                                                  м.п.                  
____________________ 
 
 
 
 
*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача 
посебно 
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ПРИЛОГ 5. – ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ 
 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА  

СЕДИШТЕ  

УЛИЦА И БРОЈ  

ТЕЛЕФОН  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 
ПОТВРДЕ 

 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 
број 124/12,14/15,68/15) наручилац издаје   
 
П О Т В Р Д У  
Да је  понуђач  _____________________________________________________ 
У претходне три  године 2017 , 2018 и 2019.год.),извршио  набавке радова који су предмет ове јавне набавке 
у вредности од _________________________________ динара  без пдв- а, и то : 
 

 
 

 
2017. год. 

 
2018. год. 

 
2019. год. 

Укупна вредност без 
пдв-а 

   

Укупна вредност за све 
три године без пдв 

   

 
 
Потврда се издаје на захтев извођача __________________________________________________ 
ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци радова- изградња објекта телевизије 
''Мост'' у Звечану, по oдлуци Канцеларије за Косово и Метохију: 401-00-00702-1/2018-
08 од 03.12.2019.године, број ЈН 02-О/2020.Шифра из општег речника набавке је: 
45200000–9 радови на објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње, и у 
друге сврхе се не може користити. 
Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 
 
       

м.п.   законски заступник 
        
                                                                                                      _______________________ 
 
 
Напомена: 
Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ. 
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ПРИЛОГ 6  -  СПИСАК ИЗРШЕНИХ НАБАКИ РАДОВА  

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

Навести број набавки радова, са износима - вредностима набавке исказане у динарима , у последње 
3 године, (2017, 2018 и 2019) - назначити за сваку годину одвојено. Такође навести лице за контакт 
и телефонске бројеве код назначених наручилаца. 

Р.Б. РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. 
ТЕЛЕФОНА 

ВРЕДНОСТ РАДОВА У 
ДИНАРИМА без пдв-а 

2017. година 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА: 

  
                                                                                                              _______________________ 
 
 

Место и датум                              м.п.               Понуђач 

 
 

Навести број набавки радова, са износима - вредностима набавке исказане у динарима , у последње 
3 године (2017, 2018 и 2019) - назначити за сваку годину одвојено. Такође навести лице за контакт 
и телефонске бројеве код назначених наручилаца. 
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Р.Б. РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. 
ТЕЛЕФОНА 

ВРЕДНОСТ РАДОВА У 
ДИНАРИМА без пдв-а 

2018.година 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА: 

 

 
 
 
                                                                                                              _______________________ 
 
 

Место и датум                              м.п.               Понуђач 

 
 
 
Навести број набавки радова, са износима - вредностима набавке исказане у динарима , у последње 
3 године (2017, 2018 и 2019) - назначити за сваку годину одвојено. Такође навести лице за контакт 
и телефонске бројеве код назначених наручилаца. 
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Р.Б. РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. 

ТЕЛЕФОНА 
ВРЕДНОСТ РАДОВА У 
ДИНАРИМА без пдв-а 

2019 година 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА: 

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка 
мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе. 

 

  
                        
                                                                                                              _______________________ 
 
 

Место и датум                              м.п.               Понуђач 
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ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
У поступку доделу уговора за јавну набавку радова- изградња објекта телевизије ''Мост'' у 
Звечану, по oдлуци Канцеларије за Косово и Метохију: 401-00-00702-1/2018-08 од 
03.12.2019.године, број ЈН 02-О/2020.Шифра из општег речника набавке је: 45200000–9 
радови на објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње, а на основу 
Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  __________________ године, 
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача. 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- 
НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА 

 
Назив :  
Седиште :   

Матични број:    
Шифра делатности:    
ПИБ:  
Телефон:    
Е – маил адреса:   
Овлашћено лице :  
Име и професионалне квалификације лица која 
ће бити одговорна за потписивање и извршење 
уговора 

 

Назив банке и 
Број рачуна:  

 
 

Део уговора који извршава  
 
 
 
 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- 
ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА 
 

Назив :  
Седиште :   
Матични број:    
Шифра делатности:    
ПИБ:  
Телефон:    
Е – маил адреса:   
Овлашћено лице :  
Име и професионалне квалификације лица која 
ће бити одговорна за потписивање и извршење 
уговора 

 

Назив банке и 
Број рачуна:  

 
 

Део уговора који извршава  
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 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- 
ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА 
 

Назив :  
Седиште :   
Матични број:    
Шифра делатности:    
ПИБ:  
Телефон:    
Е – маил адреса:   
Овлашћено лице :  
Име и професионалне квалификације лица која 
ће бити одговорна за потписивање и извршење 
уговора 

 

Назив банке и 
Број рачуна:  

 
 

Део уговора који извршава  
 
 
 
 
 
У __________________________ 
Дана____________2020. године 

                        ПОНУЂАЧ 

 

М.П. 

______________________________ 

                 (потпис овлашћеног лица понуђача) 

 

 

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 

 Ако понуђач не наступа у зајеничкој понууди, образац се не попуњава. 
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ОБРАЗАЦ 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН 

 
 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 
Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 
  
 
 

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12,14/15,68/15) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем  
 
 

И З Ј А В У 
 
 да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази 
из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС, 124/12,14/15,68/15), те исту оверену 
пред надлежним органом ________________________(назив државе ) прилажем уз понуду за јавну 
набавку радова- изградња објекта телевизије ''Мост'' у Звечану, по oдлуци Канцеларије 
за Косово и Метохију: 401-00-00702-1/2018-08 од 03.12.2019.године, број ЈН 02-
О/2020.Шифра из општег речника набавке је: 45200000–9 радови на објектима или 
деловима објекта високоградње и нискоградње. 

 
Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве. 

 
 

                       ПОНУЂАЧ 
 
 

                                                                                                                   
______________________________ 

              м.п.    (потпис овлашћеног 
лица) 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ  
УГОВОРИМА  

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  
Правни облик:  
Седиште понуђача:   
Адреса седишта:  
Пуно пословно име понуђача:    
Матични број:    
Шифра делатности:    
Назив  делатности:    
ПИБ:    
Назив банке и 
Број рачуна:  

 
 

Телефон:    
Е – маил адреса:   
Овлашћено лице за потписивање уговора:  
 
 
 

ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ                       

УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 
 
 
 
    Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам уредно извршавао 
обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама, а ради подношења понуде за набавку 
радова- изградња објекта телевизије ''Мост'' у Звечану, по oдлуци Канцеларије за 
Косово и Метохију: 401-00-00702-1/2018-08 од 03.12.2019.године, број ЈН 02-
О/2020.Шифра из општег речника набавке је: 45200000–9 радови на објектима или 
деловима објекта високоградње и нискоградње.  

 
 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________2020. године 

                       ПОНУЂАЧ 
 
 

                                                             ______________________________ 
 м.п.    (потпис овлашћеног лица) 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Назив понуђача:  
Седиште понуђача:   
Адреса седишта:  
Регистарски број:    
Матични број:    
Шифра делатности:    
ПИБ:  
Регистрски број пријаве за евиденцију 
обвезника ПДВ:   

 

Овлашћено лице за потписивање уговора:  
Назив банке и 
Број рачуна:  

 
 

Телефон:    
Е – маил адреса:   
Место и датум:  
 
 
 
 
    ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу да наступа независно у упоступку за јавну набавку 
радова- изградња објекта телевизије ''Мост'' у Звечану, по oдлуци Канцеларије за 
Косово и Метохију: 401-00-00702-1/2018-08 од 03.12.2019.године, број ЈН 02-
О/2020.Шифра из општег речника набавке је: 45200000–9 радови на објектима или 
деловима објекта високоградње и нискоградње. 
 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________2020. године 

                       ПОНУЂАЧ 
 
 

                                 
______________________________ 

 м.п.    (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
 
  
 
 

*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена ( потписана и од стране 
Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити) 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 
РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 
 

Назив понуђача:  
Седиште понуђача:   
Адреса седишта:  
Регистарски број:    
Матични број:    
Шифра делатности:    
ПИБ:  
Регистрски број пријаве за евиденцију 
обвезника ПДВ:   

 

Овлашћено лице за потписивање уговора:  
Назив банке и 
Број рачуна:  

 
 

Телефон:    
Е – маил адреса:   
Место и датум:  
 
    ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу  да је приликом састављања понуде поштовао важеће 
прописе о заштити на раду , запошљавању,условима рада и заштити животне средине за јавну 
набавку радова- изградња објекта телевизије ''Мост'' у Звечану, по oдлуци Канцеларије 
за Косово и Метохију: 401-00-00702-1/2018-08 од 03.12.2019.године, број ЈН 02-
О/2020.Шифра из општег речника набавке је: 45200000–9 радови на објектима или 
деловима објекта високоградње и нискоградње. 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________2020. године 

                       ПОНУЂАЧ 
 
 

                                 
______________________________ 

 м.п.                             (потпис овлашћеног 
лица Понуђача) 

 
 

                                           
  
 

*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена ( потписана и од стране 
Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити) 
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ДИНАМИЧКИ ПЛАН 
 
 
 
 
 
Општи подаци о Понуђачу: 
 
Назив и седиште: ____________________________________________________ 
Матични број: _________________________ ПИБ: _________________________ 
Особа за контакт: ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прилажемо динамички план за јавну набавку- изградња објекта телевизије ''Мост'' у 
Звечану, по oдлуци Канцеларије за Косово и Метохију: 401-00-00702-1/2018-08 од 
03.12.2019.године, број ЈН 02-О/2020.Шифра из општег речника набавке је: 45200000–9 
радови на објектима или деловима објекта високоградње и нискоградње. 
 
 
 
 
 
Датум: _________________                                                Потпис овлашћеног лица 
 

______________________ 
 

 
 
 

М.П. 
 

 


