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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 
 

 
За подношење понуда јавне набавке мале вредности – израда колектора фекалне 

канализације у улици Владе Ћетковића у Звечану – општина Звечан, по одлуци 
канцеларије за Косово и Метохију: 261 број: 401-00-00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 

20-М/2020. Шифра из општег речника набавке: 45332300 - Радови на полагању одвода 
 

 
  

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  16. јуна 2020. године до 12 часова 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА:                        16. јуна 2020. године у 13 часова 

 
   
  
  
  
  
  

 
З в е ч а н 

Тел. 028/ 664-726 
Факс 028/ 664-728 

 
  
 

Јун, 2020. године 
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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. 016-1/691 од 04.06.2020.године, 
ЈН 20-М/2020, Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована  решењем 
председника привременог органа општине Звечан 01 бр. 016-1/692 од 04.06.2020.год., 
припремила  је: 
  

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

За подношење понуда јавне набавке мале вредности – израда колектора фекалне 
канализације у улици Владе Ћетковића у Звечану – општина Звечан, по одлуци 
канцеларије за Косово и Метохију: 261 број: 401-00-00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 20-
М/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: јавна набавка мале вредности. 
  
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 - израда колектора фекалне канализације у улици Владе 
Ћетковића у Звечану – општина Звечан, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 
број: 401-00-00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 20-М/2020. Шифра из општег речника набавке: 
45332300 - Радови на полагању одвода 

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 Звечан-општина Звечан, а рoк за извођење радова одређен је уговором. За 
обезбеђивање квалитета изградње, конкурсном  документацијом предвиђена је и одговарајућа 
банкарска гаранција. 
 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 16. Јун 2020. године, до 1200 .  
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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. 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. 1.4 ЗЈН.) 
        4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштите 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 радова најмање у износу 
од 6.000.000,00 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 изводио радове у области нискоградње  најмање три пројекта, као и да располаже 
довољним техничким капацитетом, односно да располаже са: једном комбинованом 
машином – скип  и један камион носивости до 10 тона. 
        3. да располаже довољним кадровским капацитетом, минимум 10 запослених 
односно радно ангажованих лица од чега један дипломирани инжењер грађевине са 
лиценцом 410 ( одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - 
занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње) 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 
изградње и отклањање недостатака у гарантном року. 
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         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; 
        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 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: 
а) Фотокопије најмање три окончане ситуације за реализоване пројекте, 
б) 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 2017.и 2018. године. 

        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). За дипломираног инжењера грађевине са 
лиценцом 410 доставити фотокопију лиценце и потврду ИКС да је иста важећа. 
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       4.   за средства финансијског обезбеђења: 
За озбиљност понуде 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. 
   

Понуђач се обавезује да преда наручиоцу, при потписивању уговора, средство 
финансијског обезбеђења добро извршење посла, и 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 за добро извршење посла, са 
клаузулама безусловна и платива на први позив и без права на приговор у висини од 15 % од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да 
важи још 30 дана од дана истека рока за коначно извршење посла. 

Наручилац ће уновчити меницу случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и датом понудом. 
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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...........................[навести предмет јавне набавке] број 
......................[навести редни број јавне набавкe], 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 
из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да 
додатне услове испуњавају заједно.  
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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...........................[навести предмет јавне набавке] број 
......................[навести редни број јавне набавкe], испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Подизвођач 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) 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); 

4) 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. 
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6. 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. 
  
 

7. 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. 
 

8. 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 озбиљност понуде, за 
аванс, квалитет изградње и отклањање недостатака, на износе и  са роком важности као тачки 
4. додатних услова. Страна банка која издаје гаранције понуђачу, та банка мора имати ИБЦА 
рејтинг АА. 
 

9. Рок за изградњу  
        Рок за изградњу понуђач наводи у понуди и рачуна се у календарским данима, од дана 
увођења у посао. Минимални рок је 15, а максимални 25 календарских дана. Понуђач је 
дужан да достави динамички план изградње објекта.  
  

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. 
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12. Критеријум за доделу уговора 

 
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности – израда колектора фекалне 
канализације у улици Владе Ћетковића у Звечану – општина Звечан, по одлуци 
канцеларије за Косово и Метохију: 261 број: 401-00-00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 20-
М/2020, 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 радова - израда колектора фекалне канализације у улици 
Владе Ћетковића у Звечану – општина Звечан, по одлуци канцеларије за Косово и 
Метохију: 261 број: 401-00-00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 20-М/2020. 

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, 16. Јуна 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 16. Јуна 2020. године у 13 часова. Пре почетка 
поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку 
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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 
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 радова израда колектора фекалне 
канализације у улици Владе Ћетковића у Звечану – општина Звечан, по одлуци 
канцеларије за Косово и Метохију: 261 број: 401-00-00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 20-
М/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 и санације 15  до 25 дана),  

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

 
6. 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  НА  ИЗГРАДЊИ  КОЛЕКТОРА  ФЕКАЛНЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ      
У  УЛИЦИ   ВЛАДЕ ЋЕТКОВИЋА , Л=214,43м                                                                                       

Општина  Звечан 

За све радове који се изводе на изради канализације , у цену урачунати истраживање на 
терену , припрему градилишта , организацију градилишта и организацију радова на градилишту 
, набавку материјала  , уграђивање материјала ,  испитивање уграђеног  материјала и  
комплетне канализационе инсталације на траси , завршне радове и гарантне рокове . 
Посебно водити рачуна за примену  ХТЗ  опреме ,  техничких прописа за извођење радова  и  
опште техничке прописе из главног пројекта . Посебно примењивати прописе и вршити 
подграду ровова  на земљаним радовима на дубинама већим од 1,2 м . 
За све наведене ставке Извођач радова је одговоран да их примени, ако то није наведено кроз 
опис позиције . 
Приликом радова на свим позицијама и предмера и предрачуна , обавезно је одобрење  
надзорног органа .  

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ J.M. Количина Јед.цена Износ (дин) 

1.   ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ 

1.1 Обележавање трасе  фекалне  канализације , по 
свим елементима  датим  у   пројекту .   m     214,43      

1.2 

 Обезбеђивање  градилишта - трасе  фекалне  
канализације  жутом  траком    на  металном    
стубу   и    употреба    одговарајућих  знакова  за  
радове .  Мере   предострожности  употребити   у  
складу  са  Законом  о заштити  на  раду , 
узимајући  у  обзир  да  се  радови  изводе  у  
главној  градској  саобраћајници .  m2     220,00      

1.3 

Обезбеђивање   несметаног   тока   фекалне   воде   
у  шахтама где се  врши  прекид  водова  старе  
канализационе  мреже.  Заштиту  шахта  извести  
уметањем ПВЦ  комада   и   преспоја  тока  вода  
док  трају  радови . kom        2,00      

1.4 
Машинско сечење  асфалта  дуж  пута,  у ширини 
рова , са обе стране , за канализацију .  
Обрачун по метру исеченог асфалта .   m     220,00      

1.5 

Машинско разбијање бетонског тротоара и 
подземних бетонских препрека  , а све за пролаз 
рова за канализационе цеви .  
Шут утоварити и однети на депонију до 5 км. 
Обрачун по м3 ископаног материјала. m3        3,00      

1.6 

Машинско   разбијање   и   ломљење   бетона   
пикамером  на делу прикључка секундарних 
канализационих цеви  на главни колектор. Шут 
утоварити и однети на депонију до 5 км .    m3        6,00      

1.7 

Вађење  коловозних  ивичњака 24x18x80 цм  на  
делу  проласка  рова  трасе 1. Након  уградње  
цевовода  фекалне  канализације  ивичњаке  
вратити  на  исто  место  и  уградити  их  у  нову  
бетонску  подлогу .    m       10,00      

УКУПНО  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ   
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2.     ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

2.1 

Машински  и  ручни ископ  рова  у  земљишту  III  
категорије. Траса рова мора  у  свему   одговарати  
урбанистичко - техничким   у словима у  пројекту.   
Приликом   ископа  рова  одмах   вршити   
ограђивање и обележавање рова  на  површини  
терена, тако да  буде  безбедан  прилаз рову. Исто 
тако треба израдити местимичне  пешачке  
прелазе  на  сваких 30 м.  Уколико  се  при  ископу  
наиђе  на   подземне   инсталације  и  
објекте,извођач  је дужан да изврши обезбеђење  
истих.    У цену  ископа  су  урачунати :  ископ, 
ометање  од  подземних  инсталација  ,  сечење  
корена    дрвећа ,   утовар   и одношење  земље на 
депонију  до  5 км .  
Обрачун се врши по м ископа:                                  

                                                -  80% машински ископ,  m3     330,00      
                                                  -  20% ручни ископ,  m3       90,00      

2.2 
Пре извођења колектора извршити фино 
планирање  дна рова према котама из приложених 
профила.   m2 150,00     

2.3 

Ископ земље III и IV  категорије на делу 
секундарне канализације 
.Позиција обухвата и вађење старих цеви .Након 
вађења старих цеви и уграђивање  нових , 
пробрани ископани материјал вратити у ров и 
набити у слојевима . Вишак материјала однети на 
депонију. 
За све готов обрачун по м3 ископаног материјала. m3 6,00     

2.4 

Набавка, транспорт и убацивање ситнозрног  песка 
у ров. Прво се убацује песак у слоју од  10 цм, а 
затим око цеви и 15 цм изнад темена   цеви. 
Обрачун по м3 убаченог песка за примарну и 
секундарну канализацију.                   m3       60,00      

2.5 

Набавка  и  уграђивање  у  ров са  набијањем  у  
слојевима  природни камени материјал " 
седиментна стена" . Материјал  уградити  до  
висуне  потребне  за  уградњу  агрегата од  
0-31,5цм .  m3 250,00     

2.6 

Набавка , уграђивање  и  набијање   завршног  
слоја  шљунка д = 10 цм  ,  крупноће  од 0 - 31,5 цм 
.   Шљунак   уградити   до  висине  потребне  за  
уградњу асфалта .  m3 17,15     

УКУПНО  ЗЕМЉАНИ   РАДОВИ   
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3.    МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ  

3.1 

Набавка  ,   транспорт   и   монтажа    ребрастих    
двослојних   канализационих  HDPE  цеви DN 400 
мм ,  за радни  притисак  од  10 бара  са   
испитивањем  на  пробни притисак.  Цеви се  
полажу   према   детаљима  из  пројекта.Јединична   
цена обухвата  сав  рад ,  транспорт  и  материјал.  
Дужина  цеви   6,0  м  . Обрачун по м уграђених 
цеви са свим потребним  фазонским  комадима  и   
спојним елементима.Обрачун по м .                m     214,43      

3.2 

Набавка  , транспорт и  монтажа   канализационих  
HDPE цеви            DN  200 мм .   Цеви   уградити  
на  местима  где  се  спаја  секундарна   
канализација   са   новоизведеним   шахтовима .               
Обрачун по м' уграђени цеви са свим потребним  
фазонским  комадима   и   спојним елементима . 
Позицију одређује надзорни орган у складу са 
условима на терену . 
Обрачун по м` .                m       25,00      

УКУПНО МОНТАЖЕРСКИ РАДОВИ    

  
4.  БЕТОНСКИ РАДОВИ 

4.1 

Израда   ревизионих  шахтова   од   
водонепропусног    бетона    МБ 30   на   бетонској   
подлози   дебљине   25 цм.    Радове  извести у 
свему  према  ПТП прописима. Уградња  бетонских   
цилиндричних   прстенова Ø1000 мм,  односно  
једностраног конусног  завршног  прстена   Ø 625 
мм,  на пројектованим  местима  за  шахтове.  
Након  монтаже бетонских прстенова               и   
уградње  ливено   гвоздених  пењалица  извршити   
унутрашње малтерисање   цементним    малтером  
1 :1  спојева    са  глетовањем  до  црног  сјаја.   
Обрачун  по  м  уграђених шахтова.  Израда  
кинете  водонепропусним  бетоном   ( са додатком   
адитива   за   водонепропусност  )    МБ20 ,  са 
завршном обрадом горње површине  цементним  
малтером 1:1  са  глетовањем до   црног сјаја, по 
детаљу из пројекта. 
Напомена : просечна висина шахте је 2,5 м . 
Обрачун  по  комаду .                                 kom        6,00      

4.2 Набавка и   уграђивање у  слоју  бетона  ливено  
гвоздени поклопц   Ø  600  мм , за  тежак саобраћај  

kom        6,00      

4.3 

Пробијање  постојећег прикључног  бетонског  
шахта , уграђивање  цеви  и  израда  бетонског  
прстена  око  цеви  и  затварање  отвора  у  
пробијеном  шахту .  kom        2,00      
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4.4 

Пробијање  нових канализационих шахтова за 
прикључак секундарне канализације дуж трасе . 
Прикључак извести са каскадом . Израда  
бетонског  прстена  око  цеви  и  затварање  отвора  
у  пробијеном  шахту .Позицију одобрава надзорни 
орган у складу са условима на терену.                                            
Обрачун по комаду прикључка. kom        6,00      

4.5 

Набавка и уграђивање бетона МБ 30 . Бетон 
уградити на делу тротоара , бетонских  ригола и 
око секундарних прикључних шахтова . Позицију 
одобрава надзорни орган. 
За све готов обрачун по м3 уграђеног бетона. m3        1,00      

                              УКУПНО  БЕТОНСКИ      РАДОВИ   

 

5.   РАЗНИ   РАДОВИ 

5.1 

 Израда  асфалтног  застора  АБ 11 , д = 10,0 см ,   
на месту проласка рова дуж пута .Асфал уградити 
у складу са прописима и по налогу надзорног 
органа . Обрачу по м2 уграђеног асфалта.   m2 171,54     

5.2 
Пре  затрпавања   водова  фекалне  канализације   
извршити  геодетско снимање  и картирање  трасе 
, са  свим  хоризонталним  преломним  угловима .    m     214,43      

УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ   

 

      
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

                                                 1.             ПРИПРЕМНИ   РАДОВИ     
  

                                                  2.          ЗЕМЉАНИ   РАДОВИ     
  

                                                  3.          МОНТАЖЕРСКИ  РАДОВИ   
  

                                                  4.          БЕТОНСКИ    РАДОВИ     
  

                                                  5.          РАЗНИ  РАДОВИ        
  

                                                      ЗБИРНА      РЕКАПИТУЛАЦИЈА   
 
Датум: ____________                                                                 Потпис овлашћеног лица 
 
                                                                                                    _________________________ 
                                                            М.П. 
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ПРИЛОГ 5. - 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 - израда колектора фекалне канализације у улици Владе 
Ћетковића у Звечану – општина Звечан, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 
број: 401-00-00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 20-М/2020, која је предмет јавне набавке 
наручиоца. Врста, количина и цена радова утврђене су према оглашеној потреби наручиоца  
број: 01 бр.016-1/691 од 04.06.2020.године, објављеног на Порталу јавних 
набавки___________________, и Понуди извођача број: __________________ од 
___________________, а исказани су у техничкој спецификацији – 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. 
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. 
 
 

      Члан 3. 
Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Извођачу платити по испостављеним 

привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске 
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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 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. 
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 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. 
Понуђач се обавезује да преда наручиоцу, при потписивању уговора, средство 

финансијског обезбеђења добро извршење посла, и 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 за добро извршење посла, са 
клаузулама безусловна и платива на први позив и без права на приговор у висини од 15 % од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а. Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 
дана од дана истека рока за коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност менице мора се продужити. 
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Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и датом понудом. 
 

 
 

ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА 
 

Члан 8. 
Гарантни рок за извршене радове 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. 
 

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 - израда колектора фекалне канализације у улици Владе 
Ћетковића у Звечану – општина Звечан, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 
број: 401-00-00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 20-М/2020, између  
___________________________ из ___________________________________,   ул 
_____________________________________________________, бр. ________,  из 
_________________________________________________________________,            ул  
_________________________________________________, бр.____________,  из 
_________________________________________________________________, ул 
______________________, бр.______,  Споразумне стране су се сагласиле да у предметној 
јавној набавци наступа фирма  ______________________________      из 
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__________________________________, 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 10 дана пре завршетка свих радова . 

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених 
радова и достави га наручиоцу 7 дана по завршетку свих радова. 

 
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. 
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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. 
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. 
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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 ИЗВОЂАЧА 
__________________      ___________________ 
                                                                                                             -попуњава извођач 
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ПРИЛОГ 7. - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
ПОНУЂАЧА _________________________________________________ у поступку доделе 
уговора у јавној набавци радова - израда колектора фекалне канализације у улици Владе 
Ћетковића у Звечану – општина Звечан, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 
број: 401-00-00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 20-М/2020. 

 

 

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 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 4 - ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

У поступку доделу уговора за радове - израда колектора фекалне канализације у улици Владе 
Ћетковића у Звечану – општина Звечан, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 
број: 401-00-00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 20-М/2020, 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.                  
____________________ 
 
 
 
 
*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача 
посебно 
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ПРИЛОГ 5. - СПИСАК ИЗРШЕНИХ УГОВОРА 

У поступку доделу уговора за радове - израда колектора фекалне канализације у улици Владе 
Ћетковића у Звечану – општина Звечан, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 
број: 401-00-00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 20-М/2020, а на основу Јавног  позива објављеног 
на Порталу јавних набавки дана достављамо списак окончаних ситуација:  

Наручилац 
Број 

ситуације  и 
датум 

Предмет уговора 
Вредност  

извршених радова 
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО без ПДВ:  

 

Понуђач уз овај образац доставља копије  најмање 3. окончане ситуације. 

Навести податке из окончаних ситуација по износима исказане у динарима , у последње 3 године 
(2017, 2018 и 2019).  

 

 
У _______________  
                                                                                           ПОНУЂАЧ 
 
Дана _________.године                                                  м.п.                      ____________________ 
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ПРИЛОГ 6 -  СПИСАК СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ 

 
У поступку доделе уговора за јавну набавку радова - израда колектора фекалне канализације у 
улици Владе Ћетковића у Звечану – општина Звечан, по одлуци канцеларије за Косово и 
Метохију: 261 број: 401-00-00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 20-М/2020, а на основу Јавног  
позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  ____________________ .године, потврђујемо да 
ће наведена опрема бити на располагању за све време извршења радова који су предмет ове 
јавне набавке. 

 

Ред. 
бр. 

Техничко средство Ком. 
Редни број и бр. 

стране са пописне 
листе 

Уписати у чијем је 
власништву наведено 

техничко средство 

1. Камион носивости до 10 т. 1   

2. Скип  1   

     

     

 
 
 
 
 
 
Уз Образац се дотављају 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. 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико 
наступа самостално или са подизвођачима. 
 

 

 

 

 

 

 

Датум:    _______________     Потпис овлашћеног лица 

                                                                                  М.П.         ___________________________ 
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ПРИЛОГ 8. – ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ 

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
У поступку доделе уговора за јавну набавку радова - израда колектора фекалне канализације у 
улици Владе Ћетковића у Звечану – општина Звечан, по одлуци канцеларије за Косово и 
Метохију: 261 број: 401-00-00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 20-М/2020, 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 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__________________. 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 
радова - израда колектора фекалне канализације у улици Владе Ћетковића у Звечану – 
општина Звечан, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 број: 401-00-
00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 20-М/2020. 

 
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 - 
израда колектора фекалне канализације у улици Владе Ћетковића у Звечану – општина 
Звечан, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 број: 401-00-00327/2020-04 од 
29.05.2020, JН 20-М/2020. 

 

 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________ 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 јавне набавке радова 
- израда колектора фекалне канализације у улици Владе Ћетковића у Звечану – општина 
Звечан, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 број: 401-00-00327/2020-04 од 
29.05.2020, JН 20-М/2020. 

 
 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________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 - израда колектора фекалне канализације у улици Владе Ћетковића у Звечану – 
општина Звечан, по одлуци канцеларије за Косово и Метохију: 261 број: 401-00-
00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 20-М/2020. 

 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________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) 
 
 
 
 
 

                        



Општина Звечан, јавна набавка број 20-M/2020 
 

 

35

 
ДИНАМИЧКИ ПЛАН 

 
 
 
 
 
Општи подаци о Понуђачу: 
 
Назив и седиште: ____________________________________________________ 
Матични број: _________________________ ПИБ: _________________________ 
Особа за контакт: ____________________________________________________ 
 
 
 
  
                                                   

                                                   
 
                                                   
 
                                                   

 
 
 
Прилажемо динамички план за јавну набавку радова - израда колектора фекалне канализације 
у улици Владе Ћетковића у Звечану – општина Звечан, по одлуци канцеларије за Косово и 
Метохију: 261 број: 401-00-00327/2020-04 од 29.05.2020, JН 20-М/2020. 

 
 
 
 
Датум: _________________                                                                         Потпис овлашћеног лица 
 

______________________ 
 

 
 
 

М.П. 
 

 


