
Општина Звечан, јавна набавка број 12-M/2020 

 

 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ЗВЕЧАН 
 
  

 
 
   
  

К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 
ЈН БРОЈ 12-М/2020 

 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – НАДЗОР РАДОВА НА 

ИЗГРАДЊИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ СТАМБЕНИХ И ПРАТЕЋИХ ЈАВНИХ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ АП КОСОВО И МЕТОХИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ, НАМЕЊЕНИХ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПОВРАТНИЧКОГ НАСЕЉА, „СУНЧАНА ДОЛИНА“ НА 
ЛОКАЦИЈИ ''МАЛИ ЗВЕЧАН'' У ЗВЕЧАНУ КОЈИ ОБУХВАТАЈУ: 

- ИЗГРАДЊУ 9 СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА И ТО: 
4 СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ТИПА Т10, 
3 СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ТИПА Т11, 
3 СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ТИПА Т12, 

- СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ ЗА 9 ОБЈЕКАТА,  
- УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА, 
- ОДБОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА,  

ВЕЗАНИХ ЗА ФАЗУ 6 ЈН 07-О/2020 
Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге грађевинског надзора. 

Одлука Канцеларија за Косово и Метохију број 401-00-00455-6-1/2018-04 од 10.03.2020- године 
 

Крајњи рок за достављање понуда: 13.05.2020. године до 12.00 часова 
Јавно отварање понуда:            13.05. 2020.године 13.00 часова 
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На основу члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15, 68/15 у 
даљем тексту: Закон), чл.6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 
86/2015), одлуке о покретању поступка јавне набавке 01 бр. 016-1/430 од 13.03.2020.године, 
ЈН 12-М/2020, Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована  решењем 
председника привременог органа општине Звечан 01 бр. 016-1/431 од 13.03.2020.год., 
припремила  је: 
  

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – НАДЗОР РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ СТАМБЕНИХ И ПРАТЕЋИХ ЈАВНИХ И ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ АП КОСОВО И МЕТОХИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ, НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 
ОКВИРУ ПОВРАТНИЧКОГ НАСЕЉА, „СУНЧАНА ДОЛИНА“ НА ЛОКАЦИЈИ ''МАЛИ ЗВЕЧАН'' У ЗВЕЧАНУ 

КОЈИ ОБУХВАТАЈУ: 
- ИЗГРАДЊУ 9 СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА И ТО: 

4 СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ТИПА Т10, 
3 СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ТИПА Т11, 
3 СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА ТИПА Т12, 

- СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ ЗА 9 ОБЈЕКАТА,  
- УРЕЂЕЊЕ ПЛАТОА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА, 
- ОДБОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА,  

ВЕЗАНИХ ЗА ФАЗУ 6 ЈН 07-О/2020 
Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге грађевинског надзора 

Одлука Канцеларија за Косово и Метохију број 401-00-00455-6-1/2018-04 од 10.03.2020- године 
 
                                                   
 

  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;  
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4. Прилог 4. – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ; 
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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: јавна набавка мале вредности. 
3. Предмет јавне набавке је: набавка услуга 
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 услуге - надзор радова на изградњи и реконструкцији стамбених и 
пратећих јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 2020. годину, 
намењених за реализацију пројеката у оквиру повратничког насеља, „Сунчана долина“ на  локацији 
''Мали Звечан'' у Звечану, који обухватају: 

- Изградњу 9 стамбених објеката и то: 
4 стамбених објеката типа Т10, 
3 стамбених објеката типа Т11, 
2 стамбених објеката типа Т12, 

  - Спољно уређење за 9 објеката, 
  - Уређење платоа и јавних површина, 
  - Одвођење атмосферских вода, 

 везаних за фазу 6 ЈН 07-О/2020. Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге грађевинског 
надзора. 

2. Јавна набавка није обликована по партијама.  
 
3. Врста  и квалитет услуга: 
 
 Врста и квалитет услуга одређени су одговарајућом пројектном документацијом, и имају се 
извести у складу са српским стандардом или одговарајућим пре почетка реализације. Место 
услуга је: у оквиру насеља Сунчана долина на локацији Мали Звечан у Звечану, а рoк за 
реализацију услуга одређен је уговором. За обезбеђивање квалитета, конкурсном  
документацијом предвиђена је и одговарајућа банкарска гаранција. 
 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 13. Маја 2020. године 
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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. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл.75.ст.1.тач.1) ЗЈН); 
        2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(чл.75.ст.1.тач.2) ЗЈН); 
        3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
РС или стране државе ако има седиште на њеној територији (чл.75.ст.1.тач.4) ЗЈН); 
        4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе  из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75.ст. 2. ЗЈН); 
           
  
        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 услуга наведене набавке најмање у износу од 
4.000.000,00 динара, на годишњем нивоу 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 (2017, 
2018, 2019.год), реализовао услуге које су предмет набавке, (најмање три пројекта над којима је вршен 
стручан надзор). 
        3. да располаже довољним кадровским капацитетом, минимум 10 запослених односно радно 
ангажованих лица,  од чега: 

- један дипломирани грађевинска инжењера са лиценцом 410 - одговорни извођач радова 
грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње,   

- један дипломирани грађевинска инжењера са лиценцом 310 - одговорни пројектант 
грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње,  

- један дипломирани инжењер машинства са лиценцом 430 - одговорни извођач радов 
термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике или 330 - одговорни 
пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике,  

- један дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 450 - одговорни извођач 
радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона или 350 одговорни 
пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона,  

 
који су радно ангажовани по основу уговора о раду на неодређено време или уговора о раду на 
одређено време у тренутку подношења понуде односно уговора о радном ангажовању ван радног 
односа, (уговор о обављању привремених и повремених послова, уговор о делу) 
        4. да понуди средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, за  аванс, квалитет услуге 
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 регистра надлежног органа; 
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        2. извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова; 
        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 стања и биланс успеха 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: 
а) Фотокопије најмање три фактуре за реализоване услуге, 

        3.   за кадровски капацитет:  
                доставити - Копије радних књижица, уговора и пријаву здравственог осигурања/пензионог 

осигурања (М-3А или МА образац), односно у случају да је са запосленим закључен уговор о 
обављању привремених и повремених послова или уговор о делу, доставити копију уговора). 
Односно доставити фотокопију лиценце и потврду ИКС да је иста важећа  за: 

- једног дипломирани грађевинска инжењера са лиценцом 410 - одговорни извођач радова 
грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње,   

- једног дипломирани грађевинска инжењера са лиценцом 310 - одговорни пројектант 
грађевинских конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње,  

- једног дипломирани инжењер машинства са лиценцом 430 - одговорни извођач радова 
термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике или 330 - одговорни пројектант 
термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике,  

- једног дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом 450 - одговорни извођач радова 
електроенергетских инсталација ниског и средњег напона или 350 - одговорни пројектант 
електроенергетских инсталација ниског и средњег напона,  

 
 

    4.   за средства финансијског 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. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  

ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
     

И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке услуга - надзор радова на изградњи и реконструкцији стамбених и пратећих 
јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 2020. годину, намењених 
за реализацију пројеката у оквиру повратничког насеља, „Сунчана долина“ на  локацији ''Мали 
Звечан'' у Звечану, који обухватају: 

- Изградњу 9 стамбених објеката и то: 

4 стамбних објеката типа Т10, 
3 стамбених објеката типа Т11, 
2 стамбених објеката типа Т12, 

  - Спољно уређење за 9 објеката, 
  - Уређење платоа и јавних површина, 
  - Одвођење атмосферских вода, 

 везаних за фазу 6 ЈН 07-О/2020. Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге грађевинског 
надзора, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: ......................[навести све додатне услове дефинисане 
конкурсном документацијом]. 

 
 
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, на који начин сваки понуђач 
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из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да 
додатне услове испуњавају заједно.  

 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 
следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке услуга - надзор радова на изградњи и реконструкцији стамбених и 
пратећих јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 2020. годину, 
намењених за реализацију пројеката у оквиру повратничког насеља, „Сунчана долина“ на  локацији 
''Мали Звечан'' у Звечану, који обухватају: 

- Изградњу 9 стамбених објеката и то: 

                               4 стамбних објеката типа Т10, 
                                            3 стамбених објеката типа Т11, 
                                            2 стамбених објеката типа Т12, 

  - Спољно уређење за 9 објеката, 
  - Уређење платоа и јавних површина, 
  - Одвођење атмосферских вода, 

 везаних за фазу 6 ЈН 07-О/2020. Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге грађевинског 
надзора, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове     мита, кривично дело преваре 
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

1) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

2) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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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  кoнкурсном  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, улица Краља Милутина број 5, 38227 Звечан, 
канцеларија број 14. 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. 
 

3. 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. 
  

4. Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

5. 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. 
        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. 
  

6. Заједничка понуда 
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        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. 
  

7. Цена, валута и услови плаћања 
        Понуда мора да садржи цену свих услуга која 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 фактура оверених од стране наручиоца, у року који одреди 
понуђач који не може бити краћи од 30 дана. 
  

8. Средства финансијског обезбеђења 
1) - Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити прописно оверена печатом и потписана од стране 
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо за озбиљност понуде, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда (средство обезбеђења за 
озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде). 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 
уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не 
поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла. 
Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем а на писмени захтев понуђача. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
2) - Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити прописно оверена печатом и потписана од стране 
лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење за добро извршење посла, безусловне и плативе на први позив, у износу од 10% 
од укупне вредности уговора без ПДВ и са роком важности 5 дана дуже од потписивања 
Записника о примопредаји изведених радова, или то бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
прописно оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо за озбиљност 
понуде, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу 
мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 
9. Рок за реализацију услуга  
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        Рок за реализацију услуга понуђач наводи у понуди и рачуна се у календарским данима, 
од дана увођења у посао. Минимални рок мора бити усклађен са реализованим пројектом над 
којим се врши стручан надзор.  
 

10. 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. 
 

11. 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. 
        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. 
  

12. Критеријум за доделу уговора 
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - надзор радова на изградњи и реконструкцији 
стамбених и пратећих јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 
2020. годину, намењених за реализацију пројеката у оквиру повратничког насеља, „Сунчана долина“ 
на  локацији ''Мали Звечан'' у Звечану, који обухватају: 

- Изградњу 9 стамбених објеката и то: 

                                4 стамбних објеката типа Т10, 
                                3 стамбених објеката типа Т11, 
                                2 стамбених објеката типа Т12, 

  - Спољно уређење за 9 објеката, 
  - Уређење платоа и јавних површина, 
  - Одвођење атмосферских вода, 

 везаних за фазу 6 ЈН 07-О/2020. Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге грађевинског 
надзора, донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена 
 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. 
  

13. Подношење понуда 
          Понуду могу поднети сва заинтересована лица који испуњавају услове предвиђене 
чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,14/15,68/15), 
с тим што уз понуду достављају доказе о испуњености услова из тог члана на начин прописан 
у члану 77. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12,14/15,68/15). 
Понуда мора бити припремљена у складу са овим јавним позивом и конкурсном 
документацијом за јавну набавку набавка услуга - надзор радова на изградњи и реконструкцији 
стамбених и пратећих јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 
2020. годину, намењених за реализацију пројеката у оквиру повратничког насеља, „Сунчана долина“ 
на  локацији ''Мали Звечан'' у Звечану, који обухватају: 
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- Изградњу 9 стамбених објеката и то: 

                        4 стамбних објеката типа Т10, 
                        3 стамбених објеката типа Т11, 
                        2 стамбених објеката типа Т12, 

  - Спољно уређење за 9 објеката, 
  - Уређење платоа и јавних површина, 
  - Одвођење атмосферских вода, 

 везаних за фазу 6 ЈН 07-О/2020. Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге грађевинског 
надзора. 
 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 

Потребно је да сви документи поднети у понуди, буду повезани траком у целини и запечаћени 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстранити или заменити појединачни листови, 
односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 
Понуда се  подноси искључиво на преузетом обрасцу из конкурсне документације, 
непосредно (лично) или путем поште и доставља се, са свим потребним прилозима, у 
назначеном року, у затвореној коверти на адресу наручиоца: Општина Звечан, улица Краља 
Милутина број 5, 38227 Звечан, канцеларија број 14. Коверат са понудом мора имати 
ознаку "ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ", а на полеђини назив понуђача и адресу. На коверти се 
мора назначити предмет јавне набавке на коју се понуда односи.  
 Понуда и документација приложена уз понуду морају бити на српском  језику. 
 Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања обавештења о покретању    
поступка на порталу јавних набавки, на начин предвиђен Законом о јавним  набавкама, 
("Службени гласник РС", бр. 124/12,14/15,68/15), благовременим ће се сматрати све понуде 
које стигну  на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока 13. Маја 2020. 
године до 12:00 часова укључујући и понуде послате поштом.  

 
14. Отварање понуда 

       Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија у седишту наручиоца у згради 
општине Звечан, улица Краља Милутина број 5 у сали Скупштине на првом спрату, односно 
последњег дана рока за подношење понуда 13. Маја 2020. године у 13 00 часова. Пре почетка 
поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку 
отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће 
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 

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 
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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.  
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.  
 

15. 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 4.- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
   
Општи подаци о понуђачу: 
  
Назив и седиште: _________________________________________ 
  
Матични број: _______________ Пиб ______________________ 
  
Особа за контакт: _________________________________________ 
  
На основу позива за подношење понуда за набавку услуга - надзор радова на изградњи и 
реконструкцији стамбених и пратећих јавних и инфраструктурних објеката на територији АП 
Косово и Метохија за 2019. годину, намењених за реализацију пројеката у оквиру повратничког 
насеља, „Сунчана долина“ на  локацији ''Мали Звечан'' у Звечану, који обухватају: 

- Изградњу 9 стамбених објеката и то: 

                        4 стамбних објеката типа Т10, 
                        3 стамбених објеката типа Т11, 
                        2 стамбених објеката типа Т12, 

  - Спољно уређење за 9 објеката, 
  - Уређење платоа и јавних површина, 
  - Одвођење атмосферских вода, 

 везаних за фазу 6 ЈН 07-О/2020. Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге 
грађевинског надзора, подносим: 

ПОНУДУ бр. ____________ од ___________. године 
Да квалитетно извршимо услугу 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 реализацију: ____ календарских дана од увођења у посао; мора бити усклађен са реализованим 
пројектом над којим се врши стручан надзор.  

 
4. Важење понуде: 30 дана од дана отварања понуда; 

 
5. Прилози уз понуду: Уз понуду прилажемо све прилоге и доказе  тражене Конкурсном документацијом; 

 
  
Датум: ____________                                                                   Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                      _________________________ 
  
                                                            М.П. 
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М О Д Е Л    У Г О В О Р А 
О ВРШЕЊУ СТРУЧНОГ НАДЗОРА 

 
 
Закључен дана ________2020. године 
 

1. Општине Звечан, Привремени орган, који представља Иван Тодосијевић, 
председник (у даљем тексту Наручилац) и;  

2. „ _________________“, из _____________________,  кога 
представља________________________, директор ( у даљем тексту Извршилац). 

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је вођење стручног надзора, - надзор радова на изградњи и реконструкцији 
стамбених и пратећих јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 
2020. годину, намењених за реализацију пројеката у оквиру повратничког насеља, „Сунчана долина“ 
на  локацији ''Мали Звечан'' у Звечану, који обухватају: 

- Изградњу 9 стамбених објеката и то: 

                        4 стамбних објеката типа Т10, 
                        3 стамбених објеката типа Т11, 
                        2 стамбених објеката типа Т12, 

  - Спољно уређење за 9 објеката, 
  - Уређење платоа и јавних површина, 
  - Одвођење атмосферских вода, 

 везаних за фазу 6 ЈН 07-О/2020. Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге 
грађевинског надзора. 

 
Члан 2. 

Извршилац се обавезује да одговорно и стручно врши надзор током извођења услуга 
поменутих у члану 1. овог Уговора, у складу са Правилником о вршењу стручног надзора над 
услугом – надзор радова. 
 

Члан 3. 
Уговорена накнада за вршење надзора износи:_____________ динара и словима: 

________________________________. 
 

Члан 4. 
Накнада за вршење стручног надзора ће се исплаћивати парцијално, по испостављеним 

фактурама-рачунима, а коначни износ поменут у члану 3. овог Уговора биће исплаћен по 
испостави фактуре – рачуна за реализовану услугу. 
 

Члан 5. 
Извршилац је дужан да пре почетка уговорене услуге наручиоцу преда доказ о 

одговарајућој лиценци Инжењерске Коморе Србије, а за наведену услугу. 
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Члан 6. 

Извршилац је дужан да стручно и квалитетно обавља послове из делогруга својих 
активности, заступа инвеститора у пословима техничке природе, контролише исправност и 
оверава грађевински дневник и књигу, као и месечне ситуације, у року од 5 (пет) дана од дана 
пријема истих.  

Извршилац је дужан да ажурно и сталним присуством на градилиишту прати квалитет 
радова, 

Члан 7. 
У случају неиспуњавања својих радних задатака или било ког другог незадовољства 

инвеститора његовим радом, Надзорни орган може бити удаљен из циклуса рада Актом 
Наручиоца. 
 

Члан 8. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) припадају 

свакој уговорној старни. 
 

Члан 9. 
У случају евентуалног спора по овом уговору решаваће надлежни суд. 

 
 
 
 
             ИЗВРШИЛАЦ                                                                 НАРУЧИЛАЦ 
 
           __________________                                                       __________________ 
                                                                                                     Привремени орган 
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ПРИЛОГ 6. - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
ПОНУЂАЧА _________________________________________________ у поступку доделе 
уговора у јавној набавци услуга - надзор радова на изградњи и реконструкцији стамбених и 
пратећих јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 2020. 
годину, намењених за реализацију пројеката у оквиру повратничког насеља, „Сунчана долина“ 
на  локацији ''Мали Звечан'' у Звечану, који обухватају: 

- Изградњу 9 стамбених објеката и то: 

                        4 стамбних објеката типа Т10, 
                        3 стамбених објеката типа Т11, 
                        2 стамбених објеката типа Т12, 

  - Спољно уређење за 9 објеката, 
  - Уређење платоа и јавних површина, 
  - Одвођење атмосферских вода, 

 везаних за фазу 6 ЈН 07-О/2020. Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге 
грађевинског надзора. 

 

Врста трошка 

Учешће у укупној 
цени, без ПДВ 

(у динарима)  

Учешће у укупној цени 
без ПДВ 

(у %) 

1 2 3 

   

   

   

   

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 са ПДВ-ом И без ПДВ-а 
2. Процентуално учешће одређене врсте трошкова 
3. Посебно исказани трошкови који чине укупну цену 
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ПРИЛОГ 7 - ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

У поступку доделу уговора за набавку услуга - надзор радова на изградњи и реконструкцији 
стамбених и пратећих јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и 
Метохија за 2020. годину, намењених за реализацију пројеката у оквиру повратничког насеља, 
„Сунчана долина“ на  локацији ''Мали Звечан'' у Звечану, који обухватају: 

- Изградњу 9 стамбених објеката и то: 

                        4 стамбних објеката типа Т10, 
                        3 стамбених објеката типа Т11, 
                        2 стамбених објеката типа Т12, 

  - Спољно уређење за 9 објеката, 
  - Уређење платоа и јавних површина, 
  - Одвођење атмосферских вода, 

 везаних за фазу 6 ЈН 07-О/2020. Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге 
грађевинског надзора, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 
_________2020 .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.                  
____________________ 
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*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача 
посебно 

 

ПРИЛОГ 8. – СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ УСЛУГА 

У поступку доделу уговора за набавку услуга- надзор радова на изградњи и реконструкцији 
стамбених и пратећих јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и 
Метохија за 2020. годину, намењених за реализацију пројеката у оквиру повратничког насеља, 
„Сунчана долина“ на  локацији ''Мали Звечан'' у Звечану, који обухватају: 

- Изградњу 9 стамбених објеката и то: 

                        4 стамбних објеката типа Т10, 
                        3 стамбених објеката типа Т11, 
                        2 стамбених објеката типа Т12, 

  - Спољно уређење за 9 објеката, 
  - Уређење платоа и јавних површина, 
  - Одвођење атмосферских вода, 

 везаних за фазу 6 ЈН 07-О/2020. Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге 
грађевинског надзора, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 
_________2020. достављамо списак реализованих услуга.  

Наручилац 
Број фактуре  

и датум 
Предмет уговора 

Вреднос 
реализованих услуга 

(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО без ПДВ:  

 

Понуђач уз овај образац доставља копије  најмање 3 фактуре-рачуна за реализоване услуге 
које су предмет набавке. 

Навести податке из фактуре-рачуна за реализоване услуге које су предмет набавке, у последње 
3 године (2017, 2018 и 2019 ).  

 
У _______________  
                                                                                           ПОНУЂАЧ 
 
Дана _________.године                                                  м.п.                 ____________________ 
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ПРИЛОГ 9. – ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ 

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
У поступку доделе уговора за јавну набавку услуга-надзор радова на изградњи и реконструкцији 
стамбених и пратећих јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 2020. 
годину, намењених за реализацију пројеката у оквиру повратничког насеља, „Сунчана долина“ на  
локацији ''Мали Звечан'' у Звечану, који обухватају: 

- Изградњу 9 стамбених објеката и то: 

                        4 стамбних објеката типа Т10, 
                        3 стамбених објеката типа Т11, 
                        2 стамбених објеката типа Т12, 

  - Спољно уређење за 9 објеката, 
  - Уређење платоа и јавних површина, 
  - Одвођење атмосферских вода, 

 везаних за фазу 6 ЈН 07-О/2020. Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге грађевинског 
надзора, а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  ________2020.год., 
изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача. 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- 
НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ РЕАЛИЗАТОР УСЛУГА 

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 РЕАЛИЗАТОР УСЛУГА 

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  
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Број рачуна:   
Део уговора који извршава  

 
 
* ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- 

ПРАТЕЋИ РЕАЛИЗАТОР УСЛУГА 
 

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__________________. 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.124/2012,14/15,68/15) 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 124/2012,14/15,68/15), те исту оверену 
пред надлежним органом ________________________(назив државе ) прилажем уз понуду за јавну 
набавку услуга- надзор радова на изградњи и реконструкцији стамбених и пратећих јавних и 
инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 2020. годину, намењених за 
реализацију пројеката у оквиру повратничког насеља, „Сунчана долина“ на  локацији ''Мали 
Звечан'' у Звечану, који обухватају: 

- Изградњу 9 стамбених објеката и то: 

                        4 стамбних објеката типа Т10, 
                        3 стамбених објеката типа Т11, 
                        2 стамбених објеката типа Т12, 

  - Спољно уређење за 9 објеката, 
  - Уређење платоа и јавних површина, 
  - Одвођење атмосферских вода, 

 везаних за фазу 6 ЈН 07-О/2020. Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге 
грађевинског надзора. 

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

              м.п.    (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 

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 услуга, - надзор 
радова на изградњи и реконструкцији стамбених и пратећих јавних и инфраструктурних објеката на 
територији АП Косово и Метохија за 2020. годину, намењених за реализацију пројеката у оквиру 
повратничког насеља, „Сунчана долина“ на  локацији ''Мали Звечан'' у Звечану, који обухватају: 

- Изградњу 9 стамбених објеката и то: 

                        4 стамбних објеката типа Т10, 
                        3 стамбених објеката типа Т11, 
                        2 стамбених објеката типа Т12, 

  - Спољно уређење за 9 објеката, 
  - Уређење платоа и јавних површина, 
  - Одвођење атмосферских вода, 

 везаних за фазу 6 ЈН 07-О/2020. Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге грађевинског 
надзора. 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________ године 

                       ПОНУЂАЧ 
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                                                                                         ______________________________ 

 м.п.    (потпис овлашћеног лица) 
 

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 
услуга, - надзор радова на изградњи и реконструкцији стамбених и пратећих јавних и 
инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 2020. годину, намењених за 
реализацију пројеката у оквиру повратничког насеља, „Сунчана долина“ на  локацији ''Мали 
Звечан'' у Звечану, који обухватају: 

- Изградњу 9 стамбених објеката и то: 

                        4 стамбних објеката типа Т10, 
                        3 стамбених објеката типа Т11, 
                        2 стамбених објеката типа Т12, 

  - Спољно уређење за 9 објеката, 
  - Уређење платоа и јавних површина, 
  - Одвођење атмосферских вода, 

 везаних за фазу 6 ЈН 07-О/2020. Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге 
грађевинског надзора 

У_________________________ 
 
Дана_____________године 

                       ПОНУЂАЧ 
 
 

                                 
______________________________ 

 м.п.              (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
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*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена ( потписана и од стране 
Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити) 

 
 

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 услуга, - надзор радова 
на изградњи и реконструкцији стамбених и пратећих јавних и инфраструктурних објеката на територији 
АП Косово и Метохија за 2020. годину, намењених за реализацију пројеката у оквиру повратничког 
насеља, „Сунчана долина“ на  локацији ''Мали Звечан'' у Звечану, који обухватају: 

- Изградњу 9 стамбених објеката и то: 

                        4 стамбних објеката типа Т10, 
                        3 стамбених објеката типа Т11, 
                        2 стамбених објеката типа Т12, 

  - Спољно уређење за 9 објеката, 
  - Уређење платоа и јавних површина, 
  - Одвођење атмосферских вода, 

 везаних за фазу 6 ЈН 07-О/2020. Шифра из општег речника набавке: 71520000-9, услуге грађевинског 
надзора. 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________године 

                       ПОНУЂАЧ 
 

                                ______________________________ 
                                                          м.п.                                       (потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 
 

                                          
 



Општина Звечан, јавна набавка број 12-M/2020 

 

25 

*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена ( потписана и од стране 
Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити). 


