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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Општинска управа општине Ражањ 

Адреса: ул.Трг Светог Саве 33, 37215 Ражањ 

Интернет страница: www.razanj.org 

 

Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 

у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (у 

даљем тексту Закон), Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС» 

бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012 , 42/2013 – 

одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и 

Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. Гласник РС“,бр. 

22/2015 од 28.02.2015. године). 

 

2. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 1.2.5/16 су услуге - Надзор на реализацији 

пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са заштитном 

оградом у селу Чубура '', општина Ражањ. 

 

Контакт ( лице или служба) 

Лице (или служба) за контакт: Велибор Бркић 

Е-маил адреса (или број факса):  razanjоpstina@gmail.com 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 1.2.5/16 су услуге – Надзор на реализацији 

пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са заштитном 

оградом у селу Чубура '', општина Ражањ –71520000-Услуге грађевинског 

надзора. 

 

 

2.   Процењена вредност јавне набавке : 

95.000,00 РСД без ПДВ-а, односно 114.000,00 РСД са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА РОК ИЗВРШЕЊА 

УСЛУГЕ И  ДР. 

За обављање послова стручног надзора на овим пословима, неопходно је 

поседовање лиценце – 310 или 312 или 315 или 318 или 319 или  410 или 412 

или 415 или 418 или 419 - довољно је поседовање jедне од наведених лиценци 

за дипл. инж. грађевине са важећом потврдом издатом од инжењерске Коморе 

Србије. Поред свих обавеза које произилазе из Закона о планирању и изградњи, 

Закону о јавним набавкама и правилима вршења стручног наздора, стручни 

надзор је дужан да координира са техничком службом Инвеститора.  

Наплата обављеног посла, стручног надзора ће се вршити на основу изведених 

радова и уредно испостављеног рачуна, а након испостављања окончане 

ситуације извођача радова и уредно попуњеног и потписаног записника о 

примопредаји радова, а према уговореним условима и цени. 

Извођач услуга надзора дужан је да надзор врши до коначног рока за завршетак 

радова. 
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ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

 

За спортски терен на кат. парцели бр. 362, КО Чубура, потребно је урадити инсталацију 

спољног осветљења металним цевним стубовима висине 9 м, на којима се налазе по два 

рефлектора са металхалогеним изворима светлости од 400 W, температуре боје 4500К, 

сличног типу " FLOODLIGHT STAR  AS PEENED REF MT 1x400W " фирме "OMS". 

РО-Осветљење вршиће се према условима за прикључење на дистрибутивни систем 

електричне енергије надлежне Електродистрибуције под бројем189/54 od 19.08.2015. 

године са измештеног мерно прикључног ормана ИМО каблом X00-A 4x16 мм2, чија је 

монтажа предвиђена на новоподигнутом Н.Н стубу бр.13 у близини терена. 

У ИМО-у поставити следећу опрему: трофазно мултифункцијско бројило активне снаге са 

ДЛМС протоколом и интегрисаним МТК пријемником лимитаторе 10А и осталу потребну 

опрему. 

Са РО-Осветљења напајају се рефлектори са металхалогеним извором светлости 

каблом PP00-A 4x16 mm2 до прикључне плоче на стубовима рефлектора а од прикључене 

плоче на стубу до рефлектора каблом PP00-Y 3x1,5mm2.  

Предвиђено је да се рупе копају ручно до дубине од 1 м, а потом се може копати и 

машински зависно од стања подземних инсталација. 

Стубови су метални, цевасти висине 9 м. Стубови се причвршћују за анкере који су 

претходно изливени у бетону стопе која служи за постављање стуба. 

Сви метални стубови су повезани траком 25х4 мм, која се полаже у ров заједно са каблом. 

На стубовима поставити по две светиљке одговарајућих светлотехничких карактеристика 

у најмањем степену заштите ИП65. 

Све инсталације урадити у складу по овој техничкој документацији и важећим прописима и 

препорукама. 

Према условима надлежне Електродистрибуције предвиђа се и резервно напајање преко 

дизел електричног агрегата. 

У случајевима нестанка напајања искључује се напајање потрошача са 

електроенергетског система гребенастим прекидачем и напајање потрошача се укључује 

на агрегатско напајање. 

У нашем случају коришћен је дизел електро агрега тип HONDA 
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Карактеристике: 

 

-Модел агрегата:     OHV - TEHNIC AVR  

-Stand By снага:  10kW  

-Нормирани напон:  V  230/400  

-Номинална фрекфенција:  Hz  50 

-Номинална струја:  A  15  

-Димензије D x Š x V :  mm  800 x 650 x 600  

-Maсa:  kg  24  

-Ниво буке:  dB  63  

Који у свом сааставу има 3-цилиндрична дизел мотор 
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Предмер и предрачун 

Изградња спортског терена на отвореном са заштитном оградом у селу Чубура 

 

Ред.б

р. 

Опис позиције Јед мере Количина 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1 Исколчавање и обележавање спортског терена, 

одржавање мерења током извођења радова. 

м2 336,00 

2 Ручно сечење шибља са утоваром и одвозом на 

депонију коју одреди надзорни орган до СТД 

10км. 

м2 50,00 

3 Рушење, утовар и одвоз постојећих бетонских и 

армиранобетонских површина и структура 

(зидова, парапета и сл.). Обрачун је по м3 

порушеног и одвеженог бетона 

м3 20,00 

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 Заједнички и општи услови за земљане 

радове 

Извођач радова је поред описа појединачних 

ставки радова ценама обухватио и следеће 

заједничке услове: 

1. Земљани радови ће бити изведени у 
свему према пројекту, цене садрже све 
радне операције, утрошке материјала, као 
и остале трошкове и зараду предузећа. 

2. Пре почетка земљаних радова извођач  је 
дужан да заједно са представником 
инвеститора сними висинске коте 
постојећег терена, а након исколчења 
објеката. 

3. Извођач је дужан у фази извођења 
земљаних радова, да води рачуна о 
одржавању привремених саобраћајница 
тј. да у случају кишовитих дана изврши 
одводњавање са истих. 

4. При обрачуну количина стварно 
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извршених радова све ископе и одвоз 
обрачунавати по м3 самониклог тла, а све 
насипе по м3 збијеног материјала. 

1. Машински ископ у широком откопу самониклог 

тла до пројектоване коте постељице према 

пројектовним попречним профилима, са утоваром 

и одвозом на депонију коју одреди надзорни 

орган до СТД 10 км. Обрачун је по м3 ископаног и 

одвеженог материјала. 

  

 МАШИНСКИ 80% укупно: м3 229,87 

 РУЧНО 20% укупно: м3 57,47 

2. Планирање  и набијање подтла. Радове извести 

погодним средствима за набијање. Контролу 

збијености извршити  кружном плочом Ф 30цм. 

Захтевани модул стишљивости је Мс=15 МПа. 

Обрачун по м2 испланираног и набијеног подтла. 

м2 173,10 

3. Планирање и набијање постељице. Радове 

извести погодним средствима за набијање. 

Контролу збијености извршити кружном плочом ф 

30 цм. Захтевани модул стишљивости је Мс=25 

МПа. Обрачун по м2 испланиране и набијене 

постељице. 

м2 273,18 

4. Набавка, довоз и разастирање хумусног 

материјала Дср=25 цм са засејавањем траве. 

Обрачун по м2 одрађене зелене површине. 

м2 470,00 

3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 

 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА 

КОЛОВОЗНУ КОНСТРУКЦИЈУ: 

Извођач радова је поред описа појединачних 

ставки радова ценама обухватио и следеће 

заједничке услове: 

1. Радови на извођењу коловозне 
конструкције ће бити изведени у свему 
према пројекту и важећим стандардима и 
правилницима, 

2. Цене садрже све радне операције, 
утрошке материјала, помоћни алат и радне 
машине као и остале трошкове и зараду 
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предузећа, 
3. Сви материјали који се уграђују у 

коловозну конструкцију ће бити атестирани 
по важећим стандардима и испуњаваће 
услове за уградњу у објекте (димензије, 
гранулометријски састав, чврстоћа на 
притисак, отпорност на мраз и отпорност 
на хабање). 

1. Набавка , транспорт и уградња насипа од 

природног шљунка у слојевима дебљине дмах=30 

цм. Контролу збијености извршити кружном 

плочом ф 30 цм. Захтевани модул стишљивости 

је Мс=50МПа. Обрачун се врши по м3 уграђеног 

камена. 

м3 91,98 

2. Набавка, транспорт и уградња доњег носећег 

слоја (тампона) од природног шљунка у слоју 

дебљине д=25 цм. Контролу збијености извршити 

кружном плочом ф 30цм. Захтевани модул 

стишљивости је Мс=50МПа. Обрачун се врши по 

м3 уграђеног камена. 

м3 90,41 

3. Набавка, транспорт и уградња тампонског слоја 

од механички стабилизованог дробљеног камена 

0/31,5 мм на саобраћајници у слоју дебљине д=6 

цм. Контролу збијености извршити кружном 

плочом ф 30 цм. Захтевани модул стишљивости 

је Мц=70МПа. Обрачун се врши по м3 уграђеног 

дробљеног каменог агрегата. 

м3 21,70 

4. Израда битуменизираног носећег слоја од 

битуменизираног материјала БНС 22 сА (бит. 60) 

у слоју дебљине д=7 цм од кречњачког агрегата, у 

свему према стандарду, односно опште 

техничким условима. Обрачун се врши по м2 

урађеног асфалта. 

м2 361,65 

5. Израда сивог бетонског ивичњака 6/20/40, на 

слоју бетона МБ15 д=10цм. Обрачун се врши по 

м1 уграђеног ивичњака. 

м1 29,00 

4. ОБЈЕКТИ 

1. Ископ земљаног материјала 3 и 4 категорије за 

темеље потпорног зида са утоваром и одвозом на 

депонију коју одреди надзорни орган до СТД 10 

м3 116,30 
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км. Обрачун по м3 ископане и одвежене земље. 

2. Израда слоја од природног шљунка испод 

темељне спојнице потпорних зидова д=25 цм са 

набијањем. Обрачун по м3 уграђеног дробљеног 

камена. 

м3 28,19 

3. Израда слоја подложног (мршавог) бетона МБ 15 

д=5 цм испод темељне спојнице потпорних 

зидова. Обрачун по м2 израђеног слоја 

подложног бетона 

м2 85,80 

4. Израда АБ темеља зида од бетона МБ 30. У цену 

урачунати све потребнње оплате, скеле и сл. 

Арматура се обрачунава посебно. Обрачун по м3 

уграђеног бетона. 

м3 17,50 

5. Израда АБ зидова потпорног зида од бетона МБ 

30, д=25 цм у глаткој двостраној оплати. У цену 

урачунати сву потребну оплату, скеле и сл. 

Арматура се обрачунава посебно. Обрачун по м3 

уграђеног бетона. 

м3 19,74 

6. Набавка, израда и монтажа арматуре. Обрачун по 

кг уграђене арматуре РА 400/500 

кг 2.838,90 

7. Затрпавање земљом из ископа зидова иза 

потпорних зидова са набијањем у слојевима. 

Обрачун по м3 затрпавања 

м3 63,20 

5. БРАВАРСКИ РАДОВИ 

1. Израда и монтажа конструкције ограде од 

челичних профила 40х40х4мм са фарбањем 

основном бојом и фарбањем у боји по избору 

инвеститора (2 премаза). У цену је укључено и 

израда и монтажа анкер плоча према детаљима 

из пројекта, двокрилне капије Б=2 м. Обрачун по 

кг одрађене и монтиране конструкције. 

кг 1.600,00 

2.  Набавка и постављање поцинковане и 

пластифициране жице на ограду игралишта 

димензија 23 мм. Обрачун по м2 постављене 

жице. 

м2 280,00 
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6. РАЗНИ РАДОВИ 

1. Набавка и постављање одбојкашке мреже са 

стубовима. У позицију урачунато све комплет. 

ком 1 

2. Обележавање линија-белом бојом, за одбојкашко 

игралиште. Обрачун по м2 обележених линија. 

м2 10,00 

7. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

1. Непредвиђени радови -10% од радова Пауш. 10% 

8. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

1 Испорука и постављање измештеног мерно 

прикључног ормана у ознаци ИМО за монтажу на 

новоподигнути НН стуб број 013 према условима 

надлежне Електродистрибуције од декапираног 

лима д=1,5 мм са вратима, бравицом за 

закључавање и застакљеним делом за очитавање 

бројила. Орман да је у свему по прописима 

Електродистрибуције. 

У орман поставити следећу опрему: 

 1 ком. Трофазно тросистемско двотарифно 
бројило активне енергије 3х230х400V , 5-
60А, кл.2. са интегрисаним МТК 
пријемником, 

 1 ком. Изолационих модулних плоча од 
тврдог негоривог пвц-а, 

 3 ком. Једнополна прекидача МЦ 32 Ц/10 А, 
250V, ограничавање снага у заштитном 
кућишту сабирнице за ''нулу'' и ''земљу'', 
редне стезаљке, проводници за шемирање, 
натписи и остала ситна монтажна опрема и 
материјал.Плаћа се комплет описан орман 
браварски, фарбарски и електричарски 
завршен, монтиран и пуштен у рад. 
 

ком 1 

2 Испорука и уградња на новоподигнутом НН стубу 

бр.013 разводног ормана у ознаци РО-

Осветљења од два пута декапираног лима 

дебљине 1,5 мм са вратима и бравицом за 

закључавање у степену заштите ИП 54 са 

уградњом следеће опреме: 

ком 1 
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ЗУДС 40/0,5 А 

 

 Главни гребенасти прекидач 1-0-2, 3p 

 (4G 20 10U) 

ком 1 

 Гребенасти прекидач 0-1, 3p (4G 16 10U) ком 2 

 Осигурач МЦ 32/16А ком 6 

 Сабирнице за ''нулу'' и ''земљу'', редне стезаљке, 

проводници за шемирање, натписи и остала ситна 

монтажна опрема и материјал. Плаћа се комплет 

описан орман браварски, фарбарски и 

електричарски завршен, монтиран и пуштен у рад. 

ком 1 

3. Ручни ископ земљаног рова 3 категорије 

димензија: ширина 0.4 м, дубина 0.8 м, дужина 70 

м са одлагањем земље поред рова. Када се у ров 

постави кабал са ГАЛ штитником и позор траком, и 

трака за уземљење стубова FeZn 25х4мм на 

прописаним дубинама, ров ручно затрпати и 

сабијати земљу у слојевима од по 20 цм. До кабла 

првих 20 цм земље да буде растресита земља без 

камена или већих грудви. Вишак змље 

распланирати изнад рова или однети до даљине 

од 10 км. Плаћа се по м3. 

м3 22,40 

4. Ископ у земљи  3 категорије дим 0,9х0,9х1м, за 

израду темеља за цевне стубове. Плаћа се по м3. 

ком. 4 

5. Израда темеља бетоном марке МБ 20 димензија 

0,9х0,9х1м. Позиција подразумева и постављање 

одговарајућих анкера и цеви за пролаз кабла. 

ком 4 

6. Испорука и полагање проводника од ИМО на Н.Н. 

стубу бр. 013 до РО-Осветљења са свим 

потребним повезивањима. Плаћа се по м1 

уграђеног, испитаног и пуштеног у рад кабла, 

потребнимн радом а/Проводник Х00-А 4х16 мм2. 

м' 2 

7. Набавка, испорука и постављање кабла РР00-А 

4х16мм2 , за напајање светиљки. Кабл се полаже у 

већ ископан ров према свим прописима и 

м 90 



Набавка услуге стручног надзора на реализацији пројекта ''Изградње спортског 
терена на отвореном са заштитном оградом у селу Чубура '', општина Ражањ 

 

16 
 

цртежима датим у прилогу овог пројекта. 

8. Набавка, испорука и постављање гал штитника 10 

цм изнад кабла. Плаћа се комплет материјал и 

рад. 

м 80 

9.  Набавка, испорука и полагање ПВЦ траке 

упозорења на 40 цм изнад кабла. Плаћа се 

комплет материјал и рад. (за енергетски црвена 

трака). 

м 70 

10. Набавка, испорука и полагање FeZn траке 25х4мм 

у истом рову са каблом. У цену урачунати и траку 

која се са уземљивача доводи до сваког стуба 

посебно. 

м 70 

11. Набавка, испорука и уградња цевног стуба 

(димензија таквих да је испуњена статичка 

стабилност стуба за коју је одговоран испоручилац 

, неопходан атест) висине h=9м. Н. Стуб мора 

бити опремљен прикључном плочом тип ППР-4, са 

једним ФРА осигурачем 16/10А. Стуб мора бити 

заштићен са два слоја основне боје и са два слоја 

завршне боје. 

 

ком 4 

12. Набавка, испорука и полагање кабла PPОО-Y 

3х1,5мм2, за ожичење стуба од прикључне плоче 

до светиљки. Плаћа се по дужном метру кабла. 

м 40 

13. Набавка, испорука и монтажа асиметричног 

рефлектора сличног типу ''FLOODLIGHT STAR AS 

PEENED REF MT 1x400W фирме  ''OMS'', која је 

опремљена метал хајогеним сијалицама снаге 

400W, температуре боје 4500К. Светиљка је са 

високим степеном заштите (ИП 65), израђена од 

снажних материјала и поседује изузетне 

фотометријске перформансе. 

ком 8 

14. Остали неспецифицирани материјал Паушално   

15. Испорука и монтажа дизел електро агрегата 

(постављање наливање свих флуида потребних за 

рад) тип HONDA 

ком 1 
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Модел агрегата:OHV-TEHNIC  AVR 

Станд By снага:10кW 

Номинални напон:V 230/400 

Номинална фрекфенција:Hz 50 

Номинална струја:А15 

Димензије ДхШхВ: мм 800х650х600 

Маса: кг 24 

Ниво буке: dB 63 

16. Потребна електрична мерења укљушујући и 

мерење уземљења са издавањем атеста од 

стране овлашћење фирме. У позицију улази и 

геодетско снимање трасе аблова и цеви са уносом 

у катастар, као и израда скице изведеног стања. 

паушално  
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И ЧЛ. 76 

ЗАКОНА 

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи, који испуњавају обавезне и 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из конкурсне документације 
утврђених у свему према чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне условеза учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

3. Да 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. 3 Закона); 

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

1) Да има стално запослено лице или уговором ангажовано лице које поседује 

важећу потврду и једну од  лиценци - 310 или 312 или 315 или 318 или 319 

или  410 или 412 или 415 или 418 или 419 издате од Инжињерске коморе 

Србије и који ће бити ангажован (решењем именован) на предметној јавној 

набавци као лице које ће да врши надзор.  

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. Став.1 тач. 1) 

до 3), Закона. 

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

понуђача,мора да испуни обавезне услове из чл. 75. Став 1. Тачка 1) до 4) 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача,дат је у поглављу IV одељак 3), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. став 1. тачка од 1) до 3) Закона и члана 76 Закона,  Изјаве (Образац изјаве 

понуђача,дат је у поглављу IV одељак 4), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. став 2. У складу са Правилником о изменама и допунама правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова и Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 

Изјаве морају да буду потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене 

печатом: Уколико Изјаве потписује лице која није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. став 1. тачка од 1) до 3) (Образац Изјаве  дат је у поглављу IV 

одељак 3. ), Закона мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача 

из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. 

тачка од 1) до 3) (Образац Изјаве подизвођача дат је у поглављу IV одељак 5. ), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа, али је у обавези да у својој понуди наведе интернет 

страницу. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 

у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно до закључења угововра,односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин. 



Набавка услуге стручног надзора на реализацији пројекта ''Изградње спортског 
терена на отвореном са заштитном оградом у селу Чубура '', општина Ражањ 

 

20 
 

3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  СТАВ 1. ТАЧКА 1) 

ДО 3)  и ЧЛ.76 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77.став. 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач_______________________________________________________ (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке мале вредности - Надзор на реализацији пројекта 

''Изградње спортског терена на отвореном са заштитном оградом у селу 

Чубура '', општина Ражањ, број 1.2.5/16, испуњава све услове из чл. 75.  став 1. 

тачка 1) до 3) Закона и чл. 76 Закона,односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа,односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивни 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 пориписима Републике Србије (или стране државе кад има 

седиште на њехној територији); 

4) Понуђач испуњава додатне услове тј.  Да има стално запослено лице или 
уговором ангажовано лице које поседује важећу потврду и једну од  
лиценци - 310 или 312 или 315 или 318 или 319 или  410 или 412 или 
415 или 418 или 419 издате од Инжињерске коморе Србије и који ће бити 
ангажован (решењем именован) на предметној јавној набавци као лице 
које ће да врши надзор. 
  

Место:__________________     Понуђач 

Датум:__________________                      _________________________ 

М.П. 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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4. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.   СТАВ 2. ЗАКОНА  

 

 

 

 

У складу са чланом 77.став. 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач_______________________________________________________ (навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке мале вредности - Надзор на реализацији пројекта 
''Изградње спортског терена на отвореном са заштитном оградом у селу 
Чубура '', општина Ражањ број 1.2.5/16, испуњава услове из чл. 75. став 2. Закона 
тј. поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

 

 

 

Место:__________________     Понуђач 

Датум:__________________                      _________________________ 

М.П. 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стрне овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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5. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 1. ТАЧКА 1) ДО 3)  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу  

И З Ј А В У 

 

Подизвођач_______________________________________________________ (навести назив 

подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка услуге стручног 

надзора на реализацији пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са 

заштитном оградом у селу Чубура'', општина Ражањ број 1.2.5/16, испуњава све 

услове из чл. 75. став 1. тачка 1) до 3) Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа,односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивни 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) Подизвођач  је измирио доспеле порезе,доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са пориписима Републике Србије (или стране државе кад има 

седиште на њехној територији); 

 

Место:__________________     Подизвођач 

Датум:__________________                      _________________________ 

М.П. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 



Набавка услуге стручног надзора на реализацији пројекта ''Изградње спортског 
терена на отвореном са заштитном оградом у селу Чубура '', општина Ражањ 

 

23 
 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику 

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Ражањ, Трг Светог Саве 33, 

37215 Ражањ, са назнаком : „Понуда за јавну набавку - Набавка услуге стручног 

надзора на реализацији пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са 

заштитном оградом у селу Чубура'', општина Ражањ број 1.2.5/16 - НЕ 

ОТВАРАТИ“ Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 07.11.2016. године до 13,00 часова. 

Наручилац ће ,по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 

понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести 

датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће 

се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи:  

 Све применљиве обрасце садржане у конкурсној документацији, пожељно је да 

буду  повезане јемствеником како не би дошло до уметања или одстрањивања 

неких листова  

 Изјаву о испуњености услова из чл. 75. и 76. Ст 1. Закона (поглавље IV, одељак 

3.)  
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 Изјаву о испуњености услова из чл. 75. Ст.2 Закона (поглавље IV, одељак 4.) 

 Изјаву подизвођача о испуњености услова из чл. 75 ст. 1. (поглавље IV, одељак 

5)-уколико понуђач наступа са подизвођачем  

 Образац понуде, 

 Модел уговора, 

 Образац трошкова припреме понуде, 

 Образац изјаве о независној понуди, 

 Изјава о достављању менице, меничног овлашћења, потврда банке о 

регистрацији менице и картон депонованих потписа за добро извршење 

посла 

 Образац структуре цене. 

 Изјаву понуђача о лицу  које ће решењем бити именован за вршење надзора у 

предметној јавној набавци 

 Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке уколико понуђач наступа као група понуђача 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце 

дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 

изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној 

понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У 

случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 

наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 

заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

3.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 

4.НАЧИН ИЗМЕНЕ,ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 

Измену,допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа 

општине Ражањ,Трг Светог Саве 33, 37215 Ражањ,са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге - “Набавка услуге стручног надзора на 

реализацији пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са 

заштитном оградом у селу Чубура'', број 1.2.5/16- НЕ ОТВАРАТИ “ или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге - “Набавка услуге стручног надзора на 

реализацији пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са 

заштитном оградом у селу Чубура'' , број 1.2.5/16- НЕ ОТВАРАТИ“  или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге - “Набавка услуге стручног надзора на 

реализацији пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са 

заштитном оградом у селу Чубура'',  број 1.2.5/16- НЕ ОТВАРАТИ“  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - “Набавка услуге стручног надзора на 

реализацији пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са 

заштитном оградом у селу Чубура'', ’број 1.2.5/16- НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или да мења своју 

понуду. 

5.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. У обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин 

подноси понуду односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 

понуду, или подноси понуду са подизвођачем.  

6.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

(поглавље VI), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
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вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, 

као и део предмета набавке који ће  извршити преко подизвођача. 

Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова.Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 

обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира 

на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

7.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који садржи:  

 Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

8.1. Захтеви у погледу начина,рока и услова плаћања 



Набавка услуге стручног надзора на реализацији пројекта ''Изградње спортског 
терена на отвореном са заштитном оградом у селу Чубура '', општина Ражањ 

 

27 
 

Плаћање се врши у року до 45 дана од дана испостављања уредно попуњеног рачуна 

од стране понуђача-надзора, а након испоставе окончане ситуације од стране 

извођача радова на реализацији пројекта ''Изградње спортског терена на 

отвореном са заштитном оградом у селу Чубура'' и потписаног записника о 

примопредаји радова. Плаћање се врши на рачун вршиоца надзора.Понуђач нема 

право на авансно плаћање. 

8.2. Захтев у погледу рока за извршење услуга 

Извођач услуга надзора дужан је да надзор врши до коначног рока за завршетак 

радова на реализацији пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са 

заштитном оградом у селу Чубура'' тј. до потписивања записника о примопредаји 

радова. 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде  не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

9.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима 

које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чл.92 Закона. 

10.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ,ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ; А 

КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ. 
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство 

за  рад, запошљавање,борачка и   социјална питања 

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

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач је дужан да достави приликом закључења уговора: 

Потписану и оверену, бланко сопствену меницу и менично овлашћење у висини од 

10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за добро извршење посла у корист 

наручиоца која треба да буде са клаузулом „БЕЗ ПРОТЕСТА“, роком доспећа „ПО 

ВИЂЕЊУ“ и роком важења 5  дана дуже од дана истека рока за коначно извршење 

посла, као и потврду о регистрацији те менице у регистру меница издате од банке. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе,важност менице и меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се 

продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором.Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-

писму. 

 

12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ,УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може,у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 

електорнске поште на е-маил: razanjopstina@gmail.com или факсом на бр. 037/841-

228 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде,најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 

за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

mailto:razanjopstina@gmail.com
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доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне докуметнације, ЈНМВ бр. 1.2.5/16- 

''Изградње спортског терена на отвореном са заштитном оградом у селу 

Чубура''. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 

да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20.Закона. 

14.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу,вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 

ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача,као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене,меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
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16.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОИЈХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 

СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најниже 

понуђене цене 

17.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОИЈХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту цену прихватиће се понуда оног понуђача 

који је дао дужи рок важења понуде. 

18.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих  

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

19.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелетуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

20.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

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

лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 

наручиоцу.Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на е-маил razanjopstina@gmail.com, факсом на број 037/841-

174 или препорученом пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може 

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 

дана од дана пријема захтева. 
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације,захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 

истека рока за подношење понуда,без обзира на начин достављања. У том случају 

подношење захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

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

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона,рок за подношење захтева за заштиту права 

је 5 дана од дана пријема одлуке. 

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 подношњење пре истека рока за подношење понуда, 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. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре 
отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06 шифра плаћања: 153, позив 
на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије. 
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
60.000,00 динара. 
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели 
уговора или обустави поступка, такса износи 60.000,00 динара  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

21.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. 
тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр.______________________________од____________________за јавну набавку–Набавка 

услуге стручног надзора на реализацији пројекта ''Изградње спортског терена 

на отвореном са заштитном оградом у селу Чубура'',  ЈНМВ број 1.2.5/16 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање: 
 

 

 

2)ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А)САМОСТАЛНО 
Б)СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 

подизвођачу,уколико се понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим 

учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса:  
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса:  
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели,потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког подизвођача 
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4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Набавка услуге стручног надзора на реализацији 

пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са заштитном оградом у 

селу Чубура'' 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања Плаћање се врши у року до 45 дана од 
дана испостављања уредно попуњеног 
рачуна од стране понуђача-надзора, а 
након испоставе окончане ситуације од 
стране извођача радова на реализацији 
пројекта ''Изградње спортског терена 
на отвореном са заштитном оградом 
у селу Чубура'' и потписаног записника о 
примопредаји радова. Плаћање се врши 
на рачун вршиоца надзора. Понуђач нема 
право на авансно плаћање. 

Рок важења понуде  
 

 

Рок извршења услуге До  завршетка радована на реализацији 
пројекта ''Изградње спортског терена 
на отвореном са заштитном оградом 
у селу Чубура'' 

Место извршења услуге Катастарска парцела бр. 362, КО 
Чубура 

 

        Датум                   Понуђач 

М.П. 

__________________     _________________________ 

 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни,овери печатом и потпише,чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити,потписати и печатом оверити образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за свку 

партију посебно. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

Набавка услуге стручног надзора на реализацији пројекта ''Изградње спортског 

терена на отвореном са заштитном оградом у селу Чубура'', општина Ражањ 

Закључен између: 

Општинска управа општине Ражањ, са седиштем у Ражњу, Трг Светог Саве бр. 

33, ПИБ: 102688303, Матични број: 07214740, Број рачуна:  840-167640-56 Назив 

Банке: Управа за трезор, Телефон: 037/841-174, Tелефакс: 037/841-225, коју 

заступа Иван Ивановић, дипл. правник ( у даљем тексту Наручилац) 

И 

................................................................................................................................. са седиштем у 

................................................................., улица ................................................ ..............., 

ПИБ:............................................. Матични број: .............................................. Број рачуна: 

............................................ Назив банке:....................................................................................., 

Телефон: ............................................................. Телефакс: ............................................ ........... кога 

заступа ...............................................................................................(у даљем тексту:  надзор) 

Основ уговора: 

ЈНМВ Број: 1.2.5/16 

Број и датум одлуке о додели уговора:......................................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. __________од.................................. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је - Набавка услуге стручног надзора на реализацији 

пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са заштитном оградом у 

селу Чубура''. Услуга вршења стручног надзора врши се у складу са чланом 153. 

Законом о планирању и изградњи(«Службени гласник РС» бр.72/2009, 81/2009 – 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012 , 42/2013 – одлука УС 50/2013 – 

одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини и 

начину вођења стручног надзора („Сл. Гласник РС“,бр. 22/2015 од 28.02.2015. 

године). 
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ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ 

Члан 2. 

Укупна вредност услуге по овом уговору износи________________ динара (словима: 

__________________________________________________________________) без пореза на додату вредност 

односно_________________________________________динара са порезом на додатну вредност 

(словима:_____________________________________________________________________________________________). 

Наручилац  се  обавезује  да  за  изведене  радове  Извођачу  исплати  износ  

од_____________________________   динара. 

Укупан износ средстава из става 1. овог члана обезбеђен је Одлуком о буџету 

Општине Ражањ за 2016. годину у разделу 3, глава 3.0, програм 15, програмска 

активност 0602-0001 – функционисање локалне самоуправе и градских 

општина, функција 130 – опште услуге, економска класификација 511-зграде и 

грађевински објекти. 

Уговорена цена је фиксна, не може се мењати. 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема уредно попуњене и оверене 

фактуре.Фактура се испоставља тек након извршених радова на реализацији 

пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са заштитном оградом у 

селу Чубура'', састављања окончане ситуације и састављања и потписивања 

записника о примопредаји радова од стране инвеститора, извршиоца радова, 

надзорног органа и одговорног извођача радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун надзора. 

 

РОК ВРШЕЊА УСЛУГЕ НАДЗОРА 

Члан 4. 

Извођач услуга надзора дужан је да надзор врши до извршене примопредаје 

радова и потисивања записника о примопредаји. 
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ОБАВЕЗЕ НАДЗОРА 

Члан 5. 

Услуга вршења стручног надзора врши се у складу са чланом 153. Законом о 

планирању и изградњи изградњи («Службени гласник РС» бр.72/2009, 81/2009 – 

испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012 , 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – 

одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и Правилника о садржини и 

начину вођења стручног надзора („Сл. Гласник РС“,бр. 22/2015 од 28.02.2015. 

године).  

Закључењем овог уговора Наручилац уступа надзор над извођењем радова на 

реализацији пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са 

заштитном оградом у селу Чубура''.  

Надзор из члана 1. Овог уговора врши контролу испуњавања уговорних обавеза 

на реализацији пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са 

заштитном оградом у селу Чубура'' и преузима одговарајуће мере за 

реализацију тих обавеза,а посебно обухвата: 

-решењем именује лице које ће да врши стручни надзор над извођењем радова 

на реализацији пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са 

заштитном оградом у селу Чубура'' и да достави за то лице важеће потврде и 

лиценце издате од Инжињерске коморе Србије како је то предвиђено у 

конкурсној документацији. Уколико је лице запослено код Надзора доставља 

његову радну књижицу или други доказ којим доказује да је лице запослено код 

Надзора, а за лице које није запослено доставља се уговор о делу / уговор о 

обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном 

ангажовању на пословима стручног надзора које је предмет ове набавке  

-да уведе извођача у посао најкасније у року од 5 дана од дана када му Наручилац 

преда комплетну документацију неопходну за вршење надзора 

-Редовну контролу грађења према техничкој документацији у свим фазама 

извођења радова 

-Одржавање уговорених рокова 

-Контролу квалитета радова и уграђеног материјала 

-Контролу трошења средстава по намени,динамици и висини, а нарочито 

контролу предмера, грађевинске књиге,ситуација, прорачуна разлике у цени, 

обрачуна непредивђених  и накнадних радова. 
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-Контролу уношења података у грађевински дневник, сва своја запажања 

уписује у грађевински дневник и исти оверава својим потписом и печатом 

-Оверавање ситуација 

-Сређивање документације на градилишту  

-Координацију поједниних учесника у изградњи 

-Непосредно ће учествовати у изради коначног обрачуна и у поступку 

примопредаје објекта ( потписује записник о примопредаји извршених радова) 

-Обавести наручиоца уколико извођач одступа од техничке 

документације,предвиђеног квалитета материјала и у погледу других 

елемената који утичу на квалитет радова, уговорену вредност, продужење 

рокова за извршење радова 

-проверава примену услова и мера за заштиту животне средине, суседних 

објеката, инсталација, уређаја, постројења и опреме 

-даје упутства извођачу радова 

-решава сва друга питања која се јаве у току извођења радовау складу са 

чланом 153. Законом о планирању и изградњи изградњи («Службени гласник 

РС» бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012 , 42/2013 

– одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и 

Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. Гласник РС“,бр. 

22/2015 од 28.02.2015. године) 

-Надзор се обавезује да при вршењу стручног надзора у свему штити интересе 

Наручиоца 

-Уколико надзорни орган својим чињењем или нечињењем начине штету 

Наручиоцу,  Надзор је дужан да Наручиоцу надокнади сву насталу штету. 

ОБАВЕЗА НАРУЧИОЦА 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује да лицу које је одређено да врши надзор преда: 

Комплетну  документацију неопходну за вршење стручног надзора а којом 

располаже Наручиоц 

Да изврши уплату уговорене цене Надзору одређене у члану 2. овог уговора, а 

према условима из члана 3. овог уговора 

Да одреди лице које ће учествовати у примопредаји радова испред Наручиоца 

У примереном року решава захтеве Надзора и доставља одговоре у писаној 

форми; 
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 

Извршилац се обавезује да при закључењу уговора достави : 

Потписану и оверену, бланко сопствену меницу и менично овлашћење у висини 

од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, за добро извршење посла у 

корист наручиоца која треба да буде са клаузулом „БЕЗ ПРОТЕСТА“, роком 

доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“ и роком важења 5 дана дуже од дана истека рока за 

коначно извршење посла, као и потврду о регистрацији те менице у регистру 

меница издате од банке. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе,важност менице и меничног овлашћења за добро извршење посла мора 

да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у 

случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 

начин предвиђен уговором.Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу-писму.ž 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 8. 

Наручилац има право на једнострани раскид овог уговора, у случају 

неиспуњавања преузетих обавеза од стране надзорних органа или ако Надзор 

послове стручног надзора извршава нестручно, неодговорно, несавесно или их 

обавља супротно интересима Наручиоца. 

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља Наручиоцу, са отказним 

роком од 7 дана, а у изјави мора бити назначено по ком основу се уговор 

раскида. Све трошкове раскида уговора сноси уговорна страна која је одговорна 

за раскид уговора. 

У случају раскида уговора, Надзор је дужан да Наручиоцу накнади штету која 

му је проузрокована пропустима који су довели до раскида овог уговора и за које 

је Надзор одговоран. 

За неизвршење уговорних обавеза Наручилац има право да активира меницу за 

добро извршење посла. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност 

Привредног суда у Нишу. 

Члан 10. 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу. За све што 

овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 11. 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 

- понуда Надзора  бр. ________ од __________2016. године 

Члан 12. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. Овај Уговор 

је сачињен у 4 (четири) истоветних примерка, по 2 (два) за сваку уговорну 

страну. 

 

НАРУЧИЛАЦ                                             ИЗВРШИЛАЦ 

_______________________________________    ___________________________________________ 

Иван Ивановић, дипл.правник                                            _________________________________, ________ 

 

 

Напомена: модел уговора мора да буде потписан и печатиран. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________________ (навести 

назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 

како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,ако 

су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења,под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум:      М.П.        Потпис понуђача 

 

_________________                                                                                      _______________________ 
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IХ ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________                                                        

                                                                           (назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности-Набавка услуге стручног надзора на 

реализацији пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са заштитном 

оградом у селу Чубура'' ЈНМВ бр. 1.2.5/16, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум:      М.П.    Потпис 

понуђача 

 

 

_____________________                                   _______________________ 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди,наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 

понуђачу,односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односнозаинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 

године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 

82.став 1. тачка 2) Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ИЗЈАВА 

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

 

 

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, уколико нам се додели Уговор 

за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.5/16 - Набавка услуге стручног надзора на 

реализацији пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са 

заштитном оградом у селу Чубура'', на дан закључења Уговора  предати потписану 

и оверену, бланко сопстевену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла на 

износ од 10% од уговорене вредности без ПДВ-а у корист наручиоца која треба да буде 

са клаузулом „БЕЗ ПРОТЕСТА“, роком доспећа „ПО ВИЂЕЊУ“ и роком важења 5 дана 

дуже од дана истека рока за коначно извршење посла,као и потврду о регистрацији те 

менице у регистру меница издате од банке и картон депонованих потписа. 

 

 

Датум:________________ 

                                                                                                                                   ПОНУЂАЧ  

___________________________________________ 

(потпис одговорног лица понуђача)  

 

(м.п.) 
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XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Опис  Укупно без ПДВ-а Износ ПДВ-а Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом 

 1 2 3=1+2 

Вршење услуге надзора на 
реализацији пројекта ''Изградње 
спортског терена на отвореном са 
заштитном оградом у селу Чубура''. 

   

Датум                     Понуђач 

М.П. 

__________________     _________________________ 

 

ПРОЦЕЊЕНО УЧЕШЋЕ ТРОШКОВА ПО СТРУКТУРИ У ЦЕНИ БЕЗ ПДВ 
 

РБ ОПИС   ПРОЦЕНАТ 

 

1. Радна снага  

2. Опрема и материјал  

3. Осталејавнедажбине(без ПДВ)  

4. Остало _____________ 
_____________________________________________(навести) 

 

5. Укупно(1+2+3+4+5) 100% 

 

Упутство за попуњавање: 
Компоненте које се односе на процењено учешће трошкова унети у проценту 
од укупне понуђене цене без ПДВ. 

 
 
 
      Датум ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
                                                             
         ___________________________________ 
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М.П. 
 

XII ИЗЈАВА О НАДЗОРНОМ ОРГАНУ, 

КОЈИ ЋЕРЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД 
ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 1.2.5/16 - Набавка услуге 

стручног надзора на реализацији пројекта ''Изградње спортског терена на 
отвореном са заштитном оградом у селу Чубура'' 

 
Овим потврђујемо да ће доле наведено лице вршити услугу стручног надзора на 
реализацији пројекта ''Изградње спортског терена на отвореном са заштитном 
оградом у селу Чубура'' 

 

 

 

 

Бр. 

 

 

 

 

Имеи презиме 

 

 

 

Број 

лиценце 

 

 

Назив привредног 

субјекта који 

ангажује Надзор: 

 

Основ 

ангажовања: 

1.Запослен код 

понуђача 

2.Ангажован 

уговором  

1. 

    

 

2. 

    

 

Датум:    

        Потписовлашћеног лица 

М.П. 

 

Образац копирати употребном бројупримерака. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 

самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и 

оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана 

групе. 

Напомена: Последњу колону «Основ ангажовања» попунити тако, што се за запослене 

уноси број - 1, а за ангажоване уговором број – 2 
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XIII  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
ДУЖНИК: 

Име и презиме или назив фирме  

Матични бр:   

ПИБ:   

Адреса и место:  
И З Д А Ј Е: 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,СОЛО МЕНИЦА 
КОРИСНИК/ПОВЕРИЛАЦ 

Име и презиме или назив фирме Општинска управа општине Ражањ 

Матични бр:  07214740 

ПИБ:  102688303 

Адреса и место: Ул. Трг Светог Саве бр.33, Ражањ 
              Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу, серијски број  
_________________, као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Општинску управу 
општине Ражањ, Ул. Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ као Повериоца да предату меницу 
може попунити до максималног износа од _____________ динара (словима: 
_________________________________________ динара) односно ______% од укупне вредности понуде без 
ПДВ, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла по јавној набавци број 
1.2.5/16, ''Изградње спортског терена на отвореном са заштитном оградом у селу 
Чубура''. 
 Овлашћујемо Општинску управу општине Ражањ, Ул. Трг Светог Саве бр.33, 37215 
Ражањ, као Повериоца, да, у складу са одредбама конкурсне документације изврши наплату 
доспелих хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и 
трошкова, вансудски, иницира наплату издавањем налога за наплату на терет рачуна 
Дужника ______________________________________________________________________________________________ код 
банке________________________________________. 
Рок доспећа менице је по виђењу. Рок важења менице је _________ дана од дана 
__________________________. 
 Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног 
уговора дође до промене лица овлашћених за располагање средстава на жиро рачунима 
дужника, статусних промене дужника, оснивање нових правних субјеката од стране дужника 
и др.  
 

Датум 

_______________________________ 

 ПОНУЂАЧ 

 

                   Назив понуђача   

 МП  

  Потпис одговорног лица понуђача 

 


