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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

За јавне набавка радова на изградњи стамбене зграде са 12 стамбених јединица, 
спратности Пр+4С+ПК у Бањској са партерним уређењем, за потребе стамбеног 
збрињавања младих брачних парова, породица интерно расељених лица као и 
стамбеног угроженог домицилног становништва са територије општине Звечан, по 
одлуци канцеларије за Косово и Метохију 261 број 401-00-00797/2020-04 од 
25.11.2020. године. 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке 107-2020 О: Предмет јавне набавке је набавка радова на изградњи 
стамбене зграде са 12 стамбених јединица, спратности Пр+4С+ПК у Бањској са партерним 
уређењем, за потребе стамбеног збрињавања младих брачних парова, породица интерно 
расељених лица као и стамбеног угроженог домицилног становништва са територије општине 
Звечан.  
Назив и ознака из општег речника набавке: 45211000, радови на подизању стамбених зграда и 
породичних кућа. 
 
2. Партије 
Предмет набавке није обликована по партијама.   

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТЕТНИ ИЗБОР ПРИВТРЕДНОГ СУБЈЕКТА (ОСНОВИ ЗА 
ИСКЉУЧЕЊЕ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА) СА УПУТСТВОМ 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ КРИТЕРИЈУМА 
 

ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ 
  
4.1 . Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела  
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 1 )-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 
поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од 
претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно 
осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 
набавке, за: (1 ) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично 
дело удруживање ради вршења кривичних дела; (2 ) кривично дело злоупотребе положаја одговорног 
лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком , кривично дело примања мита у обављању 
привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело 
злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем , кривично дело примања мита и 
кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења 
кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело 
пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких 
дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело 
терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма , 
кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском 
односу. Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је да путем Портала 
састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор 
привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење 
Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је 
доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за 
квалитативни избор привредног субјекта. Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар 
понуђача нема основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 1 ) Закона о јавним набавкама. 
Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима: Правна лица и предузетници: 1 ) 
Потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или 
предузетника , односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује 
да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односни 
пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период 
забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; 
кривично дело преваре; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; 
кривично дело злоупотребе службеног положаја; кривично дело трговине утицајем; кривично дело 



Набавка радова на изградња стамбеног зграде у Бањској јавна набавка број 107-/2020 О 

давања мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9) и кривично 
дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из члана 390. ст. 1 и 2). 2 ) 
Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или 
предузетника , односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује 
да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односни 
пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период 
забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе 
службеног положаја , ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; 
кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7); кривично дело заснивања ропског 
односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и кривично дело 
примања мита. 
3 ) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал којим се потврђује да 
правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривична дела 
организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело 
злоупотребе службеног положаја , трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени 
односно лице којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора, 
именовања или постављења од стране Народне скупштине, председника Републике, опште седнице 
Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца; кривична дела против 
привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно ако вредност јавне 
набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично 
дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању 
привредне делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело 
злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је 
предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања на 
извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело тероризма; 
кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког 
удруживања. 
4 ) Потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву за сузбијање 
корупције , којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих 
кривичних дела : кривично дело примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело 
давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама; 
кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотребе положаја 
одговорног лица и кривично дело прања новца. Законски заступници и физичка лица: 1 ) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник или физичко лице није осуђивао за следећа кривична дела: 1 ) кривично дело које је 
извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења 
кривичних дела;  
2 ) кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези са јавном 
набавком , кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, кривично дело давање мита 
у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, кривично дело 
трговина утицајем , кривично дело примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело превара, 
кривично дело неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у 
обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично 
дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за 
вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично дело прање новца, 
кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и кривично дело заснивање 
ропског односа и превоз лица у ропском односу. Захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника или физичког лица. Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Привредни субјект који има седиште у другој 
држави:  
Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоји основ за искључење 
наручилац ће прихватити извод из казнене евиденције или другог одговарајућег регистра или, ако то 
није могуће, одговарајући документ надлежног судског или управног органа у држави седишта 
привредног субјекта, односно држави чије је лице држављанин. Ако се у држави у којој привредни 
субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако 
докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може 
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да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта.  
 
4.2 . Порези и доприноси  
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 2 )-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 
поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за 
обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са 
посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. 
Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и 
уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 
субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Наручилац је дужан да пре доношења 
одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду 
да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Сматра се да 
привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за искључење из члана 111. став 1. 
тач. 2 ) Закона о јавним набавкама 
Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима: 1 ) Потврда надлежног пореског 
органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је 
обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања 
дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. 2 ) Потврда надлежног пореског органа локалне 
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим 
споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, 
укључујући све настале камате и новчане казне. Правно лице које се налази у поступку приватизације, 
уместо доказа из тач. 1 ) и 2), прилаже потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку 
приватизације. Привредни субјект који има седиште у другој држави:  
Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоје основи за искључење 
наручилац ће прихватити потврду надлежног органа у држави седишта привредног субјекта. Ако се у 
држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају 
наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, 
привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење 
привредног субјекта.  
 
4.3 . Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права  
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 3 )-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 
поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана 
истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне 
средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате 
уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама 
међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама. Начин доказивања 
испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду 
поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује 
да не постоји овај основ за искључење.  
Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је 
доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за 
квалитативни избор привредног субјекта. Непостојање овог основа за искључење доказује се: Изјава 
 
4.4 . Сукоб интереса  
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 4 )-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 
поступка јавне набавке ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може 
да се отклони другим мерама. Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је 
да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за 
квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је 
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доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за 
квалитативни избор привредног субјекта. Непостојање овог основа за искључење доказује се: Изјава  
 
4.5 . Непримерен утицај на поступак   
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 5 )-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 
поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на 
поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће 
предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке 
које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора. Начин 
доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз 
пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, 
којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у 
поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави 
доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Непостојање овог 
основа за искључење доказује се: Изјава  
 

 

 

V.  УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава  услове за 
учешће у поступку јавне набавке и то: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
Начин доказивања: Извод из регистра  Агенције за привредне регистре, односно извода 
из одговарајућег регистра. 
 

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; 
Начин доказивања: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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; 
Доказ за правна лица: Извод из казнене евиденције,односно Уверење Основног суда на 
чијем је подручју седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за 
организовани криминал) Вишег суда у Београду, Извод из казнене евиденције, односно 
Уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског 
заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али 
и према месту пребивалишта. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 
да достави доказ за сваког од њих (ови докази по датуму издавања не смеју бити старије 
од  два месеца пре отварања понуда).  
Доказ за предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно Уверење 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова за законског 
заступника - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења, али 
и према месту пребивалишта (ови докази по датуму издавања не смеју бити старије од 
два месеца пре отварања понуда). 
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3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; 
Начин доказивања: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати  да је измирио 
доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

Докази за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потрвда (уверење) Министарства 
финансија и привреде - Пореске управе за измирене доспеле порезе и доприносе које 
администрира ова управа  и потврда (уверење) надлежне управе локалне  самоуправе за  
измирене доспеле обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (копије, ове 
потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца  пре отварања понуда. 

 
4. Пословни капацитет: Вредност извршених радова које су предмет јавне набавке 

(радови на изградњи стамбених зграда) у 2017, 2018. и 2019. години минимум 
90.000.000,00 динара; 
Начин доказивања: Попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача 
списак референтних наручилаца Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације 
и копије уговора о пружању предметних услуга у износу којим се доказује тражени 
пословни капацитет.  
 

5. Кадровски капацитет: да у радном односу (у складу са законом који регулише област 
радних односа) у тренутку објављивања позива за подношење понуда, има најмање 12. 
запослених и:  

 Најмање 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера: 
са  лицемцом 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискограње и 
хидрогардње. 

 Најмање 1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике: 
са лиценцом 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација 
ниског и средњег напона.  

  

Начин доказивања:   За запослерне и одговорне извођаче радова који су запослени код 
Понуђача копије брасца М, копије важеће личне лиценце, потписане и оверене личним 
печатом одговорног извођача и одговарајуће потврде ИКС и потребно је доставити 
копије  уговора о раду. За одговорне  извођаче радова који нису запослени  код Понуђача, 
поред копије лиценце потписане и оверене личним печатом одговорног извођача и 
одговарајуће потврде ИКС, потребно је доставити копију Уговора о радном ангажовању 
на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке. 

 

             VII ПОДАЦИ У ВЕЗИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА   
 
        Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ЦЕНА“.  
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ПРИЛОГ 5.1. –  СПИСАК ИЗРШЕНИХ НАБАКИ РАДОВА  

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

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

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

ВРЕДНОСТ РАДОВА У 
ДИНАРИМА без пдв-а 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА: 

  

 

Место и датум                     м.п.               Понуђач 

                                                                                                                             _____________________ 
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XII-1.  ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ УЗ МЕНИЦУ ЗА ОЗБИЉНОСТ 
ПОНУДЕ 

 
На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. 
лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља) и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, 
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (Сл.гласник РС бр. 
57/2004, 82/2004, 98/2013, 104/2014), 
ДУЖНИК:            (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) 
М.Б.:   
ПИБ:   
ТЕКУЋИ РАЧУН:   
 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - за корисника бланко сопствене менице  
 
КОРИСНИК: Општина Звечан, Привремени орган општине, 38227 Звечан, ул. Краља Милутина бб (у 
даљем тексту: Поверилац)  
 
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број 
___________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од __________ 
(_______________________________ динара), за озбиљност понуде у поступку јавну набавку радова 
на изградњи стамбене зграде са 12 стамбених јединица, спратности Пр+4С+ПК у Бањској са 
партерним уређењем, за потребе стамбеног збрињавања младих брачних парова, породица 
интерно расељених лица као и стамбеног угроженог домицилног становништва са територије 
општине Звечан, број: 107-2020 О, назив и ознака из општег речника набавке: 45211000, радови 
на подизању стамбених зграда и породичних кућа,  са роком важности који је за 30 дана од дана 
дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _______________ 
(_________________ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу 
са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника 
____________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца 
менице – назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца општине Звечан, Привремени орган 
општине, из Звечана ул. Краља Милутина бб. 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, 
као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или 
нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 
сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 
промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________ (унети име и презиме овлашћеног 
лица). 
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) 
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 
                                    Издавалац менице 
                        _____________________    ______________________________ 
                               (место и датум)     (печат и потпис овлашћеног лица) 

М.П. 
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XII-2.  ОБРАЗАЦ МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ УЗ МЕНИЦУ ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. 
лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља) и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, 
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (Сл.гласник РС бр. 
57/2004, 82/2004, 98/2013, 104/2014), 
ДУЖНИК:            (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) 
М.Б.:   
ПИБ:   
ТЕКУЋИ РАЧУН:   
 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ - за корисника бланко сопствене менице  
 
КОРИСНИК: Општина Звечан, Привремени орган општине, 38227 Звечан, ул. Краља Милутина бб (у 
даљем тексту: Поверилац)  
 
Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број 
___________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од __________ 
(_______________________________ динара), за добро извршење посла за партију _____ 
_________________________________________________________________________________________
_ (унети број и назив партије/а), у поступку јавне набавке радова на изградњи стамбене зграде са 12 
стамбених јединица, спратности Пр+4С+ПК у Бањској са партерним уређењем, за потребе 
стамбеног збрињавања младих брачних парова, породица интерно расељених лица као и 
стамбеног угроженог домицилног становништва са територије општине Звечан, број: 107-2020 
О, назив и ознака из општег речника набавке: 45211000, радови на подизању стамбених зграда 
и породичних кућа, са роком важности који је за 30 дана од дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. 
Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _______________ 
(_________________ динара) и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу 
са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника 
____________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца 
менице – назив, место и адресу) код банака, а у корист Повериоца општине Звечан, Привремени орган 
општине, из Звечана ул. Краља Милутина бб. 
Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, 
као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или 
нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на 
сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 
промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране 
овлашћеног лица за заступање Дужника ____________________ (унети име и презиме овлашћеног 
лица). 
Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) 
примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 
                                    Издавалац менице 
                        _____________________    ______________________________ 
                               (место и датум)     (печат и потпис овлашћеног лица) 

М.П. 
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XIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
13.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на 
српском језику. Наручилац води поступак на српском језику, а понуђачи су дужни да 
пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце попуне према приложеним упутствима 
читко, штампаним словима на српском језику и доставе их уз своју понуду. 
 
13.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 
Понуђач подноси понуду која мора да садржи: 
 
1) Образац понуде садржи податке о понуђачу који попуњава оверава и потписује понуђач. 
Податке датог обрасца и уношењем свих тражених података о подизвођач/у/има; остале 
податке из обрасца понуде, попунити обавезно на за то предвиђеним местима (Мора бити 
попуњен и достављен образац Предрачун радова са рекапитулацијом без ПДВ-а). 
2) Модел уговора (Прилог XI обрасци 11.1., ове Конкурсне документације) овлашћено лице 
понуђача је дужно да попуни модел уговора на за то предвиђеним местима, овери печатом и 
потпише на задњој страни, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
3) Образац структуре понуђене цене (Прилог VIII. ове Конкурсне документације) попуњава, 
оверава и потписује понуђач на за то предвиђеним местима у складу са датом напоменом. 
4) Образац трошкова припреме понуде (Прилог IX. ове Конкурсне документације) попуњава, 
оверава и потписује понуђач на за то предвиђеним местима у складу са датом напоменом. 
5) Образац изјава о испуњености критеријума за квалитетан избор привредног субјекта 
(Прилог X. ове Конкурсне документације) попуњава, оверава и потписује понуђач на за то 
предвиђеним месту. 
6) Образац менично писмо – овлашћење уз меницу за добро извршење посла (Прилог XII. 
ове Конкурсне документације) попуњава, оверава и потписује понуђач на за то предвиђеним 
месту. 
7) Понуђач је дужан да достави доказе за: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

4. Пословни капацитет Вредност извршених радова које су предмет јавне набавке (радови 
на изградњи кућа) у 2017, 2018. и 2019. години минимум – 2.500.000,00 динара. 

5. Кадровски капацитет да у радном односу (у складу са законом који регулише област 
радних односа) у тренутку објављивања позива за подношење понуда, има најмање 5 
запослених и:  

 Најмање 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера: 
са  лицемцом 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
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грађевинско-занатских радова на објектима високоградње, нискограње и 
хидрогардње..  

 
 
13.3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуда мора у целости бити сачињена у складу са Законом, Конкурсном документацијом и 
Позивом наручиоца за подношење понуда. 
Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је поступак 
јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 
понуђачу надокнади трошкове уколико их је наручилац тражио, односно трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи – текста, 
уношењу цифара или заокруживању понуђених опција) понуђач може такву грешку отклонити 
на начин тако што ће погрешно написане речи – текст, цифру или зокружену опцију 
прецртати, с тим да прецртано остане читљиво, а након тога поред исправљеног дела понуде 
ставити потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом. 
 
13.4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
 
Понуде се достављају у електронски на порталу Канцеларије за јавне набавке.  
Документацију коју понуђачи треба да предају у оригиналу или копији (средства финасијког 
обезбеђења и докаѕи за пословни, кадровски и финасијски капацитет) непосредно преко 
писарнице Општинске управе општине општине Звечан, непосредно или путем поште на 
адресу: Општинске управе општине општине Звечан, улица Краља Милутина број 5, 38227 
Звечан.  
Благовремене ће се сматрати све понуде које су достављене на порталу најкасније до 
12:00 часова, дана 22. Јануара 2021. године, без обзира на начин доставе. 
Преговарчи поступак че се обавити понуда је истог дана 22. Јануара 2021. године у 13:00 
часова у пословним просторијама наручиоца. 
 
Понуђач може поднети само једну понуду. 
 
13.5. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Наручилац може да измени и допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за 
подношење понуда. Измене и допуне Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на 
сајту општине Звечан без одлагања и накнаде. По истеку рока за подношење понуда, наручилац 
нe може да измени и допуни Конкурсну документацију. 
Уколико наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда за 
сразмеран број дана. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објавиће на Порталу 
јавних набавки и на сајту општине Звечан. 
Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које замењују, 
с тим да ће се броју стране додати слово, док ће нове стране којим се Конкурсна документација 
допуњује бити обележена новим бројевима са напоменом у допису наручиоца уз који се допуна 
доставља о укупном броју страна Конкурсне документације. Стране које садрже извршене 
измене прилажу се Конкурсној документацији уместо страна које се замењују, а уколико се 
врши допуна Конкурсне документације нове стране се додају према упуствунаручиоца које ће 
навести у допису. 
Све измене или допуне Конкурсне документације објављене на овај начин и у наведеном року 
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чине саставни део Конкурсне документације. 
 
13. 6. ПАРТИЈЕ 
Овај поступак јавне набавке није обликован по партијама. 
 
13.7. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 
 
13.8- ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
Радови 
Радови која су предмет ове јавне набавке - набавке радова изградња кућа мора у свим 
аспектима одговарати захтевима Наручиоца прописаних овом Конкурсном документацијом и 
Техничком спецификацијом Наручиоца, нормативима и стандардима за ову врсту посла и 
правилима струке. 
 
13.9. ВАЛУТА И ЦЕНА 
Цена у понуди понуђача је фиксна, не може се мењати за време трајања уговора и мора бити 
исказана искључиво у динарима са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
пратећим и зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке,  
Јединичне цене дате у понуди понуђача су непроменљиве за време трајања уговора. 
Цене се у Обрасцу понуде изражавају у динарима са свим обрачунатим пратећим трошковима 
сагласно захтевима из Обрасца понуде, Обрасца структуре  цене и Техничке спецификације ове 
Конкурсне документације у коју су урачунати и сви пратећи и зависни трошкови понуђача 
(трошкови радне снаге  и остале трошкове) које Понуђач има у вези вршења услуге предметне 
јавне набавке. 
 
13.10. УСЛОВИ, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 
Плаћање је динарско на пословни рачун изабраног понуђача, након пријема неспорне, исправне 
и оверене привремене ситуације у складу са овереним ситуација према уговору о извођењу 
рардова. 
Плаћање ће се извршити на рачун Пружаоца услуге након верифијкације привремене ситуације. 
Рок плаћања (не може бити краћи од 8 нити дужи од 30 дана од дана пријема исправно испостављене 
ситуације).  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде наручилац може да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рок важности понуде. Уколико понуђач прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
13.11. РОК ИЗВРШЕЊАУСЛУГЕ: 
Рок извршења услуге грађевинског надзора исти је као и рок за завршетак грађевиских радова. . 
 
13.12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
Понуђач који буде изабран као најповољнији, дужан је да приликом закључења 
уговора достави: 
- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то потписану и оверену бланко 
соло меницу, са меничним овлашћењем и са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне 
вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности који је за 30 дана од дана дужи од истека рока 
за коначно извршење посла. Уз сопствену меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује 
да достави потврду о регистрацији менице од стране пословне банке, ОП образац и копију 
картона депонованих потписа. 
Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, плативи на 
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први позив и без права на приговор. 
Наручилац ће уновчити менице уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци или уколико се уговор раскине из разлога који стоје на страни 
Пружаоца услуга. 
- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то потписану и оверену 
бланко соло меницу, са меничним овлашћењем и са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 
10% укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности  до 30 (тридесетог) јуна 2021. 
године. Уз сопствену меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да достави потврду о 
регистрацији менице од стране пословне банке, ОП образац и копију картона депонованих 
потписа. 
Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, плативи на 
први позив и без права на приговор. 
Уколико изабрани понуђач приликом закључења уговора не достави напред наведено средство 
финансијског обезбеђења, Наручилац неће закључити уговор са њим. 
Наручилац ће уновчити менице уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци или уколико се уговор раскине из разлога који стоје на страни 
Пружаоца услуге или уколико изабрани понуђач не отклони пријављене недостатке и 
рекламације на квалитет услуге. 
 
13.14. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје се преко Портала јавних 
набавки. Може се поднети у току целог поступка јавне набавке, а после доношења Одлуке о 
додели уговора у року од 5 (пет) дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на 
Порталу ЈН. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, 
утврђену чланом 225. Закона о јавним набавкама, на рачун број: 840-30678845-06, шифра 
плаћања: 153, позив на број (у зависности од седишта општине), сврха: Републичка 
административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, уз назнаку која је јавна набавка у 
питању (ЈН број 101/2020) и доказ о извршеној уплати достави наручиоцу у прилогу Захтева за 
заштиту права. 
Копију Захтева за заштиту права подносилац доставља се преко Портала јавних набавки. 
 

 

 

  


