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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца   
Наручилац Општина Бојник, ул. Трг слободе бр.2-4, 16205 Бојник, web: www.bojnik.rs  позива 
све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом, 
конкурсном документацијом и позивом. 
 

2. Врста поступка  
Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр.29/2013 и 104/2013). 

3. Предмет јавне набавке : Набавка услуга 
4. Процењена вредност: Партија 1: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, Партија 2: 833.333,33 

динара без ПДВ-а 
5. Циљ Поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци 
6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању 

резервисана јавна набавка 
7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: Не спроводи се 

електронска лицитација 
8. Контакт 

Особе за контакт: Владимир Јовановић, службеник за ЛЕР, e-mail: 
vladimirbojnik@gmail.com.  и Драгомир Николић, службеник за јавне набавке. Телефон за 
контакт 016/821-214, локал 126. 

 
2. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА 

НАБАВКЕ 
Опис предмета јавне набавке 

Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој Реци у Бојнику са прилазним 
саобраћајницама . Опис предмета набавке детаљније је дефинисан Пројектним задатком. 
Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу Коњувце на 
подручју општине Бојник. Опис предмета набавке детаљније је дефинисан Пројектним 
задатком. 

Овом набавком предвиђена је израда главних пројеката у 5 аналогних и 2 дигитална 
примерка. 
 Назив и ознака из општег речника набавке: 

Јавна набавка добара мале вредности, бр. 404-3/14,  
Партија 1: 71322300 – Услуге пројектовања мостова 
Партија 2: 71323200 – Услуге техничког пројектовања погона 
 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

http://www.bojnik.org.rs/
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3.1 Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о 
јавним набавкама 

            Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом  75. Закона о 
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012).  

Начин доказивања испуњености обавезних услова одређен је чланом 21, 22 и 23 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.29/2013) и 
правилником о изменама и допунама правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 104/2013) 

 
1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра  

2) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако 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 као понуђаче:  
1) извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица (за 
кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна 
затвора до 10 и 10 година затвора) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која је 
предвиђена казна затвора преко 10 година) којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита и кривично дело преваре; не старији од два месеца 
пре отварања понуда 

2) извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег 
суда у Београду; не старији од два месеца пре отварања понуда 
С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је  обавештење 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника 
о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 
послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 
пребивалишта, не старије од два месеца пре отварања понуда. 

 
Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције. 

 
      Доказ за предузетнике као понуђаче:  
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења 
(сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице 
рођено), али и према месту пребивалишта, не старије од два месеца пре отварања 
понуда. 
      Доказ за физичка лица као понуђаче: - уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о 
казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове 
општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта, не 
старије од два месеца пре отварања понуда. 
3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива 
за подношење понуда  
Доказ за правна лица као понуђаче:Потврда Агенције за привредне регистре или 
потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности (издата после дана слања позива за подношење понуда, односно 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки) 
Доказ за предузетнике као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није изречена 
мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да 
код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера 
забране обављања делатности (издата после дана слања позива за достављање 
понуда, односно објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
набавки) 
Доказ за физичка лица као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није изречена 
мера забране обављања одређених послова (издата после дана слања позива за 
подношење понуда, односно објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки) 

4) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 
државе кад има седиште на њеној територији. 
Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија 
и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надележне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (не 
старије од два месеца од дана отварања понуда) 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда) 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надележне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода (не старије од два месеца од дана отварања понуда) 

      5)  Услов:  Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу за обављање 
одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом. 
            Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица као понуђаче: важећа дозвола за 
обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом. 



Набавка израде пројектне документације за мост и резервоар за воду по партијама                    ЈН МВ 404-3/14 

Конкурсна документација                                                                                                                                  Страна 6 од 40 

      6) Понуђач је у обавези да попуни изјаву о поштовању обавеза које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине, образац број 13 
конкурсне документације. (Правилник о изменама и допунама правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова, Сл.гласник РС 104/13 од 27.11.2013.) 

НАПОМЕНА! Понуђач може  да уместо свих горе наведених доказа, осим доказа број 5 и 

6, потпише и овери образац број 2, којим гарантује да испуњава све обавезне услове. 

Уколико буде изабран као најповољнији, понуђач је  дужан  да у року од 5 дана од дана 

пријема писменог захтева, достави на увид оригинале или оверене копије докумената 

којима доказује испуњеност обавезних услова. У случају да изабрани понуђач не достави 

тражена документа у предвиђеном року, његова понуда биће одбијена као 

неприхватљива. Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач 

који  наступа са подизвођачем Изјаву којом потврђује да испуњава све услове из члана 75. 

Закона о јавним набавкама – Образац 2 потписује само понуђач. Уколико понуду подноси 

група понуђача Изјаву којом потврђује да испуњава све услове из члана 75. Закона о 

јавним набавкама – Образац 2 потписује сваки члан групе понуђача. 

 

Сходно одредбама члана 79. став 4. ЗЈН, понуђач није у обавези да доставља доказе који 

су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 

 

3.2  Упутство како се доказује испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о 
јавним набавкама 

 
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом  76. Закона о 

јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012).  
Начин доказивања испуњености додатних  услова одређен је чланом 24. Правилника 
о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.29/2013). 
 
ПАРТИЈА 1: Услов 1) Да имају једног стално запосленог или по неком другом основу 
ангажованог дипломираног инжењера архитектуре – са важећом лиценцом број 300 
– Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и 
унутрашњих инсталација водовода и канализације, са важећом лиценцом број 200 – 
одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова, и уверење о 
положеном стручном испиту из области заштите од пожара. 
 
ДОКАЗ: За стално запосленог фотокопија радне књижице и одговарајући МА образац 
а за уговором ангажована лица закључене уговоре. Копије личне лиценце са 
потврдама инжењерске коморе Србије. Копија уверења о положеном стручном 
испиту из области заштите од пожара. 
 
Услов 2) Да имају једног стално запосленог или по неком другом основу ангажованог 
дипломираног инжењера грађевине – са важећом лиценцом број 311 – Одговорни 
пројектант грађевинских конструкција високоградње. 
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ДОКАЗ: За стално запосленог фотокопија радне књижице и одговарајући МА образац 
а за уговором ангажована лица закључене уговоре. Копије личне лиценце са 
потврдама инжењерске коморе Србије. 
 
Услов 3) Да имају једног стално запосленог или по неком другом основу ангажованог 
дипломираног грађевинског инжењера – са важећом лиценцом број 313 – Одговорни 
пројектант грађевинских објеката хидроградње, са важећом лиценцом број 203 – 
одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова 
инфраструктуре. 
 
ДОКАЗ: За стално запосленог фотокопија радне књижице и одговарајући МА образац 
а за уговором ангажована лица закључене уговоре. Копије личне лиценце са 
потврдама инжењерске коморе Србије. 
 
Услов 4) Да имају једног стално запосленог или по неком другом основу ангажованог 
дипломираног инжењера машинства – са важећом лиценцом број 330 – Одговорни 
пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, са важећом 
лиценцом број 203 – одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких 
планова инфраструктуре. 
 
ДОКАЗ: За стално запосленог фотокопија радне књижице и одговарајући МА образац 
а за уговором ангажована лица закључене уговоре. Копије личне лиценце са 
потврдама инжењерске коморе Србије. 
 
Услов 5) Да имају једног стално запосленог или по неком другом основу ангажованог 
дипломираног инжењера електронике – са важећом лиценцом број 350 – Одговорни 
пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, са важећом 
лиценцом број 203 – одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких 
планова инфраструктуре. 
 
ДОКАЗ: За стално запосленог фотокопија радне књижице и одговарајући МА образац 
а за уговором ангажована лица закључене уговоре. Копије личне лиценце са 
потврдама инжењерске коморе Србије. 
 
ПАРТИЈА 2: Услов 1) Да имају једног стално запосленог или по неком другом основу 
ангажованог дипломираног грађевинског инжењера – са важећом лиценцом број 313 
– Одговорни пројектант грађевинских објеката хидроградње, са важећом лиценцом 
број 203 – одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова 
инфраструктуре. 
 
ДОКАЗ: За стално запосленог фотокопија радне књижице и одговарајући МА образац 
а за уговором ангажована лица закључене уговоре. Копије личне лиценце са 
потврдама инжењерске коморе Србије. 
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Услов 2) Да имају једног стално запосленог или по неком другом основу ангажованог 
дипломираног инжењера грађевине – са важећом лиценцом број 317 – Одговорни 
пројектант грађевинских конструкција и архитектонских пројеката. 
 
ДОКАЗ: За стално запосленог фотокопија радне књижице и одговарајући МА образац 
а за уговором ангажована лица закључене уговоре. Копије личне лиценце са 
потврдама инжењерске коморе Србије. 
 
Услов 3) Да имају једног стално запосленог или по неком другом основу ангажованог 
дипломираног инжењера архитектуре – са важећом лиценцом број 300 – Одговорни 
пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих 
инсталација водовода и канализације, са важећом лиценцом број 200 – одговорни 
урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова и уверење о положеном 
стручном испиту из области заштите од пожара. 
 
ДОКАЗ: За стално запосленог фотокопија радне књижице и одговарајући МА образац 
а за уговором ангажована лица закључене уговоре. Копије личне лиценце са 
потврдама инжењерске коморе Србије. Копија уверења о положеном стручном 
испиту из области заштите од пожара. 
 
Услов 4) Да имају једног стално запосленог или по неком другом основу ангажованог 
дипломираног инжењера електронике – са важећом лиценцом број 350 – Одговорни 
пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона, са важећом 
лиценцом број 203 – одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких 
планова инфраструктуре. 
 
ДОКАЗ: За стално запосленог фотокопија радне књижице и одговарајући МА образац 
а за уговором ангажована лица закључене уговоре. Копије личне лиценце са 
потврдама инжењерске коморе Србије. 
 
 
НАПОМЕНА: Понуђач је ДУЖАН да приликом достављања конкурсне документације 
достави доказе о испуњености додатних услова!  Понуда понуђача који у склопу 
конкурсне документације не докаже да испуњава додатне услове, биће одбијена као 
неприхватљива!!! 
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3.3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о 

јавним набавкама 
 

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у  
понуди достави доказе о испуњености услова  обавезних услова из члана 75 став 1 тачке 1) 
до 4) и тачке 6. (Правилник о изменама и допунама правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова, Сл.гласник РС 104/13 од 27.11.2013), а доказ о испуњености услова из члана 75 став 1 
тачка 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. 
Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 
подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова. 

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у 
понуди достави доказе о испуњености додатних услова. Уколико не достави доказе о 
испуњености додатних услова за подизвођача, његова понуда сматраће се неприхватљивом. 
 

3.4  Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са 
чланом 81. Закона о јавним набавкама 

 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачкке 1) до 4) и тачка 6. Закона о јавним набавкама (Правилник о изменама и допунама 
правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова, Сл.гласник РС 104/13 од 27.11.2013), а 
додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним 
набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се подносиоци из групе међусобно 
и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке 
предвиђене чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама. 

Подносиоци који поднесу заједничку пријаву одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 
 
Напомена: Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у року од пет 
дана. 
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 4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Обавештење: Понуђачи могу поднети понуду за целокупну набавку или само за Партију 1 или само 

за Партију 2.  

Наручилац задржава право да: 

 Изабере једног понуђача; 

 Одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара захтевима из 
конкурсне документације; 

4.1 Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 
1. Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 
76.  Закона о јавним набавкама – образац 1 
2. Изјава понуђача да испуњава све обавезне услове – образац 2 
3. Подаци о понуђачу – образац 3 
4. Изјава да је понуђач измирио све доспеле пословне обавезе – образац 4 
5. Изјава да прихвата услове – образац 5 
6. Изјава да подизвођач прихвата услове – образац 5а 
7. Изјава понуђача који је учесник у заједничкој понуди да прихвата услове – образац 5б 
8. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима – образац 6 
9. Изјава да наступа са подизвођачима са списком – образац 7 
10. Подаци о подизвођачу – образац 8 
11. Подаци у понуђачу који је учесник у заједничкој понуди – 9 
12. Модел уговора за партију 1 – образац 10 
13. Модел уговора за партију 2 – образац 10а 
14. Образац понуде за партију 1 – образац 10б 
15. Образац понуде за партију 2 – образац 10в 
16. Пројектни задатак за партију 1 – Образац 10г 
17. Пројектни задатак за партију 2 – Образац 10д 
18. Образац трошкова припреме понуде – образац 11 
19. Изјава о независној понуди – образац 12 
20. Изјаве о поштовању прописа о заштити животне средине, заштити на раду и 
запошљавању – образац 13 
 Уколико понуђач не наступа са подизвођачима, или са члановима групе понуђача, није у 
обавези да доставља обрасце 5а, 5б, 7, 8 и 9. 
 
СВИ обрасци морају бити читко попуњени у рукопису, у плавој хемијској оловци, потписани и 
оверени печатом. Понуда се доставља искључиво на српском језику. 
 
4.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко – штампаним словима, хемијском оловком, а 
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 
Пожељно је да сви обрасци и прилози буду спаковани у коверти у фасцикли са 
механизмом и увезани траком или јемствеником у целину која је осигурана печатом и 
обезбеђена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови ни после отварања понуде. 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
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4.3 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 понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
4.4 Подизвођач 
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 
- попуни, печатом овери и потпише Образац „Подаци о подизвођачу“ (образац 8 у 
конкурсној документацији); 
- попуни, печатом овери и потпише Образац „Изјава понуђача о ангажовању подизвођача“ 
(образац 7 у конкурсној документацији) 
- за подизвођача достави доказе о испуњености услова (3.1 тачке 1-6 из конкурсне 
документације.  
-  за подизвођача достави доказе о испуњености додатних услова из конкурсне 
документације (3.2) 
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 у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на 
број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености услова. 
 
4.5 Заједничка понуда 
 
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац 
„Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ (образац 9 у 
конкурсној документацији) и доставити доказе о испуњености услова ( 3.1 тачке 1-6 из 
конкурсне документације. Додатне услове испуњавају заједнички. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о : 

1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем 

2. Понуђачу који ће у име групе потписати уговор 
3. Понуђачу који ће издати рачун 
4. Рачуну на који ће бити извршено плаћање 
5. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују 
и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.  
 
4.6. Посебни услови наручиоца:  
- начин плаћања: Аванс до 50%, плаћање по испостављеном рачуну и предатим пројектима у 
року не краћем од 30 и не дужем од 45 календарских дана; 
- рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда; 
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- рок извршења услуге: не дужи од 30 календарских дана од дана закључења уговора, 
односно од дана уплате аванса уколико је аванс захтеван. 
- Цена у понуди мора бити изражена у динарима (РСД) 
 
4.7. Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет дана од 
дана пријема писаног позива достави на увид оригинал или оверенe копијe доказа о 
испуњености основних и додатних услова у супротном наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
4.8. Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које наручилац није 
одбио због битних недостатака (члан 106 ЗЈН), које су одговарајуће и које не прелазе износ 
процењене вредности јавне набавке. 
 
4.9. Заинтересовано лице може тражити од Наручиоца, у писаном облику додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуда.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки, на својој интернет страници и доставити 
свим другим лицима која су примила конкурсну документацију, а све у складу са чланом 20. 
ЗЈН. 
Захтев за додатним иформацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Општина Бојник, ул. Трг 
слободе 2-4, Бојник са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације – јавна набавка мале вредности услуга по партијама 404-3/14 
„Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој Реци у Бојнику са 
прилазним саобраћајницама .  
Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу Коњувце на 
подручју општине Бојник“. 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
достављањем измене, допуне или опозива понуде на исти начин на који се доставља 
конкурсна документација. 
 
4.10. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац 
може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
 
4.11. Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149 Закона о јавним набавкама, односно у случају из члана 112. став 2. Закона у року од три 
дана од дана доношења одлуке о додели уговора. 
 
4.12. У предметном поступку јавне набавке мале вредности критеријум за избор 
најповољније понуде је  најнижа понуђена цена. Уколико се појаве понуђачи са истом 
ценом, биће изабран понуђач са краћим роком извршења услуге. Уколико и након примене 
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овог критеријума имамо нерешену ситуацију, биће изабран понуђач који је дао дужи рок 
плаћања. 
 
4.13. Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен код наручиоца најкасније 
три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. Рок за 
подношење захтева за заштиту права, после доношења одлуке о додели уговора из члана 108 Закона 
о јавним набавкама  или одлуке о обустави поступка из члана 109 Закона о јавним набавкама је 5 
(пет) дана од дана пријема одлуке. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000 динара 
(број жиро-рачуна 840-742221843-57, сврха: републичка административна такса са назнаком набавке 
на коју се односи, корисник: буџет Републике Србије) и доказ приложи. 
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ОБРАЗАЦ 1 
 
 

Образац за оцену испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 
76. Закона о јавним набавкама 

 
За јавну набавку услуга: Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој 
Реци у Бојнику са прилазним саобраћајницама .  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник 

Број ЈНМВ 404-3/14 
 
 

 Назив документа Ко је издао документ 
Број и датум 

издавања 
документа 

1. Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда, 
односно извод из одговарајућег 
регистра 

  

2. Уверења надлежних судова и надлежне 
полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да оно 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. Потврда Агенције за привредне регистре 
или потврда привредног и прекршајног 
суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности 

  

4. Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и  
Уверење надележне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних 
прихода 

  

5. Лиценца број: 300, 200, 311, 313, 203, 
330, 350, 317, са потврдом  инжењерске 
коморе Србије. (заокружити број 
лиценце који се доставља као доказ) 
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Датум: ________________ 
Место. ________________      М.П.                    ______________________ 
                                                                              Потпис овлашћеног лица 
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ОБРАЗАЦ 2 

 

 

За јавну набавку услуга: Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој 
Реци у Бојнику са прилазним саобраћајницама .  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник 

Број ЈНМВ 404-3/14 
 

 

И З Ј А В А 

 

 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на 
Пустој Реци у Бојнику са прилазним саобраћајницама .  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник 

Број ЈНМВ 404-3/14 
 

 

 Понуђач ________________________________________, изјављује под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава све обавезне услове за 

учешће у јавној набавци број 404-3/14, у смислу члана 75. („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) и 

да ће, уколико буде изабран као најповољнији, на захтев наручиоца у року од пет дана 

доставити следеће доказе (у оргиналу или овереним фотокопијама): 

- Извод из регистра надлежног органа;  

- Оверену фотокопију оснивачког акта предузећа; 

- Уверења надлежних судова (основни и виши, посебно одељење вишег суда у 

Београду за организовани криминал) и надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да оно 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 

- Потврда Агенције за привредне регистре или потврда привредног и прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања делатности. 

- Потврду - Пореске управе Министарства финансија Републике Србије и потврду 

јединице локалне самоуправе – Управе јавних прихода о измиреним порезима и 

доприносима или потврду да се понуђач налази у поступку приватизације, не 

старије од шест месеци од дана објављивања јавног позива. 

 

Место: _______________________          М.П.                        ПОНУЂАЧ 

 

Датум: _______________________                            ____________________________ 

                                                                                            потпис овлашћеног лица 
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                                                                                                                                                           ОБРАЗАЦ 3 
 
 
 
 

За јавну набавку услуга: Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој 
Реци у Бојнику са прилазним саобраћајницама .  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник 

Број ЈНМВ 404-3/14 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 

 
ФИРМА ПОНУЂАЧА:                        ________________________________________  
 
АДРЕСА СЕДИШТА ПОНУЂАЧА:  ________________________________________   
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ :                         ________________________________________  
 
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: _____________________________   
 
ТЕЛЕФОН: _____________________________________________________________  
 
ТЕЛЕФАКС: ____________________________________________________________   
 
ПИБ ПОНУЂАЧА: ______________________________________________________   
 
БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И БАНКА: ______________________________________  
 
Е-маил ПОНУЂАЧА: ______________________________________________________   
 
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: _______________________   
 
 
 
 
 
Место: _______________________          М.П.                        ПОНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                            потпис овлашћеног лица 
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ОБРАЗАЦ 4 
 
 

За јавну набавку услуга: Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој 
Реци у Бојнику са прилазним саобраћајницама .  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник 

Број ЈНМВ 404-3/14 
 

 
И З Ј А В А 

 
 
 

ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ 
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА 
ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ ИМА 

СЕДИШТЕ 
 
 
 

 
 Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је 
наше предузеће измирило све доспеле пословне обавезе у складу са прописима земље у 
којој имамо седиште. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место: ________________________          М.П.                         ПОНУЂАЧ 
 
Датум: ________________________                                 ________________________ 
        потпис овлашћеног лица 
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 ОБРАЗАЦ 5 
 
 
 
 
 
 

За јавну набавку услуга: Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој 
Реци у Бојнику са прилазним саобраћајницама .  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник 

Број ЈНМВ 404-3/14 
 

 
 

И З Ј А В А 
 
 

ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ 
ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за  За јавну 

набавку услуга: Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој Реци у 
Бојнику са прилазним саобраћајницама .  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник 

Број ЈНМВ 404-3/14 и све услове наведене у конкурсној документацији по којима 
подносимо своју понуду. 
 
 
 
 
 
 
 Место:_______________________            М.П.                        ПОНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           овлашћено лице понуђача 
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ОБРАЗАЦ 5а 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

За јавну набавку услуга: Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој 
Реци у Бојнику са прилазним саобраћајницама .  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник 

Број ЈНМВ 404-3/14 
 
 

 
И З Ј А В А 

 
 

ДА ПОДИЗВОЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ 
ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за   За јавну 

набавку услуга: Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој Реци у 
Бојнику са прилазним саобраћајницама .  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник 

Број ЈНМВ 404-3/14 и све услове наведене у конкурсној документацији по којима 
подносимо своју понуду.  
 
 
 
 
 
 
 
 Место:_______________________            М.П.                        ПОДИЗВОЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           овлашћено лице понуђача 
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                                                                                                                               ОБРАЗАЦ 5б 

 
 
 

За јавну набавку услуга: Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој 
Реци у Бојнику са прилазним саобраћајницама .  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник 

Број ЈНМВ 404-3/14 
 
 
 

И З Ј А В А 
ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ 
ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за За јавну 

набавку услуга: Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој Реци у 
Бојнику са прилазним саобраћајницама .  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник 

Број ЈНМВ 404-3/14 
и све услове наведене у конкурсној документацији по којима подносимо своју 

понуду.  
 
 
 
 
 
 
Место:_______________________         М.П.                                     ПОНУЂАЧ 
                                                                                         УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 
Датум: _______________________                               ____________________________ 
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                                                                                                                                                         ОБРАЗАЦ 6. 
 
 
 
За јавну набавку услуга: Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој 
Реци у Бојнику са прилазним саобраћајницама .  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник 

Број ЈНМВ 404-3/14 
 

 
 
 

ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА 

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, за За јавну набавку услуга: 

Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој Реци у Бојнику са 
прилазним саобраћајницама .  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник 

Број ЈНМВ 404-3/14 изјављујемо да не наступамо са подизвођачима. 
 

 

НАПОМЕНА:   

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. 

 

 

 
 
 
 Место:_______________________            М.П.                        ПОНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           овлашћено лице понуђача 
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                                                                ОБРАЗАЦ 7. 
 

ИЗЈАВА 
Понуђача да наступа са подизвођачима 

 
(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 
 

р.бр. НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
ПОЗИЦИЈА  ПОСЛОВА КОЈЕ 

ОБАВЉА 

% укупне вредности 
набавке која се поверава 
подизвођачу  
 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

 
Напомена: % укупне вредности набавке која се поверава подизвођачу не може бити већи 
од 50%. 
 
 
 Место:_______________________            М.П.                        ПОНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           овлашћено лице понуђача 
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                                                           ОБРАЗАЦ 8. 
 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

Назив подизвођача 

 

Седиште и адреса подизвођача 
 

Одговорна особа 
 

Особа за контакт 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

E-mail 
 

Текући рачун подизвођача и банка 
 

Матични број подизвођача 
 

ПИБ  подизвођача 
 

 
Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем. Уз 
образац се достављају докази о испуњености услова подизвођача из конкурсне 
документације (део 3.1 тачке 1-5). Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача 
овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду. 
 
Место: _________________ 
Датум:    _______________         ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
     М.П.    
                                                                               ____________________________________ 
 
 
                                                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
 
                        ____________________________________ 
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                                                              ОБРАЗАЦ 9. 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
  

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 
понуђача 

 

Одговорно лице члана групе 
понуђача (потписник уговора) 

 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун и банка члана групе 
понуђача 

 

Матични број члана групе понуђача  

 ПИБ члана групе понуђача  

Напомена: Образац 9 „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају 
само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се 
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. Уз образац се достављају докази о 
испуњености услова за сваког пониђача у заједничкој понуди из конкурсне документације 
(део 3.1 тачке 1-5). 
 
Место:________________ 
 
Датум:    _______________                  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
     М.П.   
 
                                                                         ____________________________________ 

 
 

                                                                          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  
        
 
                                                                         ____________________________________ 
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                                                                                                                                                       ОБРАЗАЦ 10 
5. МОДЕЛ  УГОВОРА 404-3-1/14 

 Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој Реци у 
Бојнику са прилазним саобраћајницама, ЈНМВ бр. 404-3/14 

 
Закључен дана ____________. године између:  
1. Општине Бојник са седиштем у Бојнику, ул. Трг слободе бр. 2, кога заступа 

председник Иван Стојановић (у даљем тексту: наручиоц), Порески Идентификациони Број 
100371818 и  

2. ______________________________, са седиштем у ________________________, ул. 
______________________ бр. ________________, кога заступа _____________________ (у 
даљем тексту: добављач) , Порески Идентификациони Број __________________. 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 

 да је наручиоц  на основу Закона о јавним набавкама и на основу позива на понуду за 
доделу набавке услуга спровео поступак јавне набавке мале вредности.  

 да је добављач ____.____.______. године доставио понуду број _____________ од 
____.____._____. год, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

 да понуда добављача у потпуности одговара пројектном задатку из позива на понуду, 
који се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

 да је наручиоц у складу са Законом о ЈН, на основу понуде извршиоца и Одлуке о 
додели уговора бр. __________ од _______________. Године (попуњава наручилац) 
изабрао извршиоца за извршење услуге „Израда главног пројекта за изградњу моста 
на Пустој Реци у Бојнику са прилазним саобраћајницама ЈНМВ бр. 404-3/14“. 

 
Члан 2. 

2.1. Предмет уговора је Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој Реци у 
Бојнику са прилазним саобраћајницама ЈНМВ бр. 404-3/14, са ценом која је саставни део 
његове понуде.  
 

Члан 3. 
3.1. Укупна вредност уговорене Израде главног пројекта за изградњу моста на Пустој 

Реци у Бојнику са прилазним саобраћајницама ЈНМВ бр. 404-3/14из члана 2. овог уговора 
износи _______________________ динара и словима: 
(_______________________________________________________________) динара, а  
утврђена је на основу понуде извршиоца и не садржи ПДВ. 

 
3.2. На утврђени износ од _____________________ динара које обезбеђује наручиоц 

плаћа се ПДВ у износу од ____% или __________________ динара,  
 
3.3. Укупна вредност уговора (са припадајућим ПДВ-ом) износи ________________ 

динара и словима: (____________________________________________________________) 
динара. 
 

 3.4. У цену из става 1. овог члана укључена је израда главног пројекта у 5 аналогних и 
2 дигитална примерка. 
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Члан 4. 

4.1. Извршилац се обавезује да изврши услугу из тачке 2.1. овог уговора у свему под 
условима из позива на понуду и прихваћене понуде. 

4.2. Ако се записнички утврди да главни пројекат који је извршилац предао 
наручиоцу, има квалитативне недостатке или грешке, извршилац мора исте отклонити 
најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

 
Члан 5. 

5.1. Извршилац је дужан да наручиоцу испоручи главни пројекат у року од 
__________ календарских дана од закључења уговора, односно од дана уплате аванса, 
уколико је аванс захтеван.  

5.2. Сматра се да је услуга адекватно извршена када Комисија, коју одреди 
наручилац, потврди да је главни пројекат у реду, што се потврђује записником, који 
потписују присутна овлашћена лица наручиоца и извршиоца. 

 
Члан 6. 

 6.1.  Наручилац се обавезује да извршиоцу исплати аванс у висини од _____% од 
укупне вредности уговора, што у динарима износи______________________  и словима 
(______________________________________________________) динара. 
 6.2. Као гаранција за повраћај авансног плаћања, извршилац се обавезује да одмах по 
закључењу уговора у року од 5 календарских дана, достави бланко соло меницу са 
меничним овлашћењем, што представља услов за уплату аванса. 

6.3. Записник из клаузуле 5.2. овог уговора, и достављена фактура наручиоцу, 
представљају основ за плаћање уговорне цене. 

6.4. Наручиоц се обавезује у року од ________(____________________) календарских 
дана од дана пријема исправно испостављене фактуре и записника о пријему по 
преузимању главног пројекта плати цену за извршену услугу  - и то на рачун извршиоца, бр. 
_______________________,  код _______________________ банке. 
 

Члан 7. 
7.1. Ако извршилац касни са завршетком израде главног пројекта више од 3 дана 

обавезан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5 % од уговорене вредности за 
сваки дан закашњења, а уколико укупна казна пређе износ од 5 % од укупне вредности 
уговора, уговор се сматра раскинутим. 

7.2. Клаузула 7.1. се не примењује ако је закашњење у испоруци пројекта 
проузроковано неблаговременим преузимањем пројекта од стране наручиоца и у случају 
немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима 

 
                                                                     Члан 8. 
8.1. Рок важења уговора је до завршетка главног пројекта. 
 

Члан 9. 
9.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне 

стране ће покушати да реше споразумно.  
9.2. Уколико спорови између наручиоца и извршиоца не буду решени споразумно, 

уговара се надлежност основног суда у Лесковцу. 
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Члан 10. 

10.1. Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна. 
 

10.2. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе 
Закона о облигационим односима. 

10.3. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за 
обе уговорне стране. 

10.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље 

 
         НАРУЧИОЦ                                                                                  ДОБАВЉАЧ   
    Општина Бојник                                                           .............................................................. 
Ул. Трг слободе бр. 2                                                       .............................................................. 
        Председник                                                               .............................................................. 
   Иван Стојановић                                                                                  Директор 
 
                                                                                                       .......................................... 
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                                                      6. МОДЕЛ  УГОВОРА  404-3-2/14                          Образац 10а 
  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник, ЈНМВ бр. 404-3/14 

 
Закључен дана ____________. године између:  
1. Општине Бојник са седиштем у Бојнику, ул. Трг слободе бр. 2, кога заступа 

председник Иван Стојановић (у даљем тексту: наручиоц), Порески Идентификациони Број 
100371818 и  

3. ______________________________, са седиштем у ________________________, ул. 
______________________ бр. ________________, кога заступа _____________________ (у 
даљем тексту: добављач) , Порески Идентификациони Број __________________. 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: 

 да је наручиоц  на основу Закона о јавним набавкама и на основу позива на понуду за 
доделу набавке услуга спровео поступак јавне набавке мале вредности.  

 да је добављач ____.____._____. године доставио понуду број _____________ од 
____.____._____. год, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

 да понуда добављача у потпуности одговара пројектном задатку из позива на понуду, 
који се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

 да је наручиоц у складу са Законом о ЈН, на основу понуде извршиоца и Одлуке о 
додели уговора бр. __________ од _______________. године( попуњава наручилац) 
изабрао извршиоца за извршење услуге „Израда главног пројекта резервоара за воду 
V=2x100m³ у насељу Коњувце на подручју општине Бојник 404-3/14“. 

 
Члан 2. 

2.1. Предмет уговора је Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у 
насељу Коњувце на подручју општине Бојник 404-3/14, са ценом која је саставни део његове 
понуде. 
 

Члан 3. 
3.1. Укупна вредност уговорене Израда главног пројекта резервоара за воду 

V=2x100m³ у насељу Коњувце на подручју општине Бојник 404-3/14 из члана 2. овог уговора 
износи _______________________ динара и словима: 
(_______________________________________________________________) динара, а  
утврђена је на основу понуде извршиоца и не садржи ПДВ. 

 
3.2. На утврђени износ од _____________________ динара које обезбеђује наручилац 

плаћа се ПДВ у износу од ____% или __________________ динара,  
 
3.3. Укупна вредност уговора (са припадајућим ПДВ-ом) износи ________________ 

динара и словима: (____________________________________________________________) 
динара. 
 

 3.4. У цену из става 1. овог члана укључена је израда главног пројекта у 5 аналогних и 
2 дигитална примерка. 
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Члан 4. 

4.1. Извршилац се обавезује да изврши услугу из тачке 2.1. овог уговора у свему под 
условима из позива на понуду и прихваћене понуде. 

4.2. Ако се записнички утврди да главни пројекат који је извршилац предао 
наручиоцу, има квалитативне недостатке или грешке, извршилац мора исте отклонити 
најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

 
Члан 5. 

5.1. Извршилац је дужан да наручиоцу испоручи главни пројекат у року од 
__________ календарских дана од закључења уговора, односно од дана уплате аванса, 
уколико је аванс захтеван.  

5.2. Сматра се да је услуга адекватно извршена када Комисија, коју одреди 
наручилац, потврди да је главни пројекат у реду, што се потврђује записником, који 
потписују присутна овлашћена лица наручиоца и извршиоца. 

 
Члан 6. 

6.1.  Наручилац се обавезује да извршиоцу исплати аванс у висини од _____% од 
укупне вредности уговора, што у динарима износи______________________  и словима 
(______________________________________________________) динара. 
 6.2. Као гаранција за повраћај авансног плаћања, извршилац се обавезује да одмах по 
закључењу уговора у року од 5 календарских дана, достави бланко соло меницу са 
меничним овлашћењем, што представља услов за уплату аванса. 

6.3. Записник из клаузуле 5.2. овог уговора, и достављена фактура наручиоцу, 
представљају основ за плаћање уговорне цене. 

6.4. Наручиоц се обавезује у року од ________(____________________) календарских 
дана од дана пријема исправно испостављене фактуре и записника о пријему по 
преузимању главног пројекта плати цену за извршену услугу  - и то на рачун извршиоца, бр. 
_______________________,  код _______________________ банке. 
 

Члан 7. 
7.1. Ако извршилац касни са завршетком израде главног пројекта више од 3 дана 

обавезан је да наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,5 % од уговорене вредности за 
сваки дан закашњења, а уколико укупна казна пређе износ од 5 % од укупне вредности 
уговора, уговор се сматра раскинутим. 

7.2. Клаузула 7.1. се не примењује ако је закашњење у испоруци пројекта 
проузроковано неблаговременим преузимањем пројекта од стране наручиоца и у случају 
немогућности испуњења уговора према Закону о облигационим односима 

 
                                                                     Члан 8. 
8.1. Рок важења уговора је до завршетка главног пројекта. 
 

Члан 9. 
9.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне 

стране ће покушати да реше споразумно.  
9.2. Уколико спорови између наручиоца и извршиоца не буду решени споразумно, 

уговара се надлежност основног суда у Лесковцу. 
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Члан 10. 

10.1. Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна. 
 

10.2. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе 
Закона о облигационим односима. 

10.3. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за 
обе уговорне стране. 

10.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље 

 
         НАРУЧИОЦ                                                                                  ДОБАВЉАЧ   
    Општина Бојник                                                           .............................................................. 
Ул. Трг слободе бр. 2                                                       .............................................................. 
        Председник                                                               .............................................................. 
   Иван Стојановић                                                                                  Директор 
 
                                                                                                       .......................................... 
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7.   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  За партију 1                                                                  ОБРАЗАЦ 10б 

 
На основу позива за подношење понуде за Партија 1: Израда главног пројекта за 

изградњу моста на Пустој Реци у Бојнику са прилазним саобраћајницама, ЈНМВ бр. 404-
3/14, (назив понуђача) _______________________________________ из 
_________________________ улица_____________________________________, бр._______, 
ПИБ______________________, матични број ___________________, даје: 

 
ПОНУДУ 

 
Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој Реци у Бојнику са 

прилазним саобраћајницама, ЈНМВ бр. 404-3/14 
 

Број__________ датум______________ 
 
1. Да квалитетно извршимо услугу пројектовања у складу са наведеним условима из 

конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
 
а) самостално                   б) са подизвођачем               в) група понуђача 
 

Вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

ПДВ:  

Вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом  

Словима: 

 
      2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______) подизвођача (уписати број 
подизвођача).                                                                     словима      
 
      3. Аванс ______ %, или у динарима ___________ и словима _________________________        

 
      4. Важност понуде износи ____ дана  од дана отварања понуда                                

   
      5. Рок плаћања у року од ____(________________________) календарских дана 
 
      6. Рок за извршење услуге ____(_______________________) календарских дана 

 
Датум:    _______________   ____________________________ 
 

                                     М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
Напомена: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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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 
овласти  једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 

 
 
 
 
 
 
 
8.   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  За партију 2                                                                  ОБРАЗАЦ 10в 

 
На основу позива за подношење понуде за Партија 2: Израда главног пројекта 

резервоара за воду V=2x100m³ у насељу Коњувце на подручју општине Бојник, ЈНМВ бр. 
404-3/14, (назив понуђача)_______________________________________ из 
_________________________ улица_____________________________________, бр._______, 
ПИБ______________________, матични број ___________________, даје: 

 
ПОНУДУ 

 
Партија 1: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу Коњувце на 

подручју општине Бојник, ЈНМВ бр. 404-3/14 
 

Број__________ датум______________ 
 
1. Да квалитетно извршимо услугу пројектовања у складу са наведеним условима из 

конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
 
а) самостално                   б) са подизвођачем               в) група понуђача 
 

Вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Словима: 

ПДВ:  

Вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом  

Словима: 

 
      2. За извршење јавне набавке ангажујемо ____( ______) подизвођача (уписати број 
подизвођача).                                                                     словима      
 
      3. Аванс ______ %, или у динарима __________ и словима _________________________        

 
      4. Важност понуде износи  ____ дана  од дана отварања понуда                                

   
      5. Рок плаћања у року од ____(________________________) календарских дана 
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      6. Рок за извршење услуге ____(_______________________) календарских дана 

 
Датум:    _______________   ____________________________ 
 

                                     М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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 
овласти  једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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9. Пројектни задатак за партију 1.                                                                                    ОБРАЗАЦ 10г 

 

Пројектни задатак за израду пројектне документације за 
изградњу моста на Пустој Реци у Бојнику са прилазним 

саобраћајницама 
 

1. Општи подаци 

 

1.1. Инвеститор: Општина Бојник 

1.2. Назив објекта: Мост на Пустој Реци у Бојнику са прилазним 

саобраћајницама 

1.3. Предмет пројекта: За потребе изградње моста на Пустој Реци са прилазним 

саобраћајницама потребно је урадити главни пројекат у свему према важећим 

прописима и законским регулативама и информацији о локацији број: 350-

37/12-06 од 11.12.2012. 

 

2. Главни пројекат 

 

Главним пројектом предвидети изградњу моста на Пустој Реци са 

прилазним собраћајницама у Бојнику, што ће чинити везу градских 

саобраћајница улице 17. фебруар и улице Пусторечке. 

Прилазне саобраћајнице предвидети тако да саобраћајница – коловоз буде 

минималне ширине 6,0 метара, издвојене пешачке стазе минимум 2 пута 1,5 

метара са денивелацијом у односу на коловоз од минимум 12цм изнад коловоза. 

Дужина прилазне саобраћајнице од улице 17. фебруар до моста је око 115,0 

метара, док од моста до асфалтног дела Пусторечке улице  има око 35,0 метара. 

Дуж прилазне саобраћајнице од улице 17. фебруар предвидети и паркинг места, 

ван пешачких стаза, за око 20 возила (у зависности од тога колико дозвољава 

сам терен) а према ситуацији која је саставни део пројектног задатка. Мост 

предвидети дужине 25,0 до 30,0 метара у зависности од терена, ширине 

саобраћајнице – коловоза 5,0 метара и пешачке стазе 2 пута 1,5 метар. 

Фундирање моста предвидети према условима датим у елаборату геотехничке 

подлоге за потребе пројектовања моста на Пустој Реци – К.П. 4581/1, К.О. 

Бојник у Бојнику, урађен од стране д.о.о „Геоинжењеринг“ из Ниша. 

Прилазне саобраћајнице и мост предвидети са тврдом подлогом и истим 

коловозним застором. 

Приликом пројектовања предвидети све мере заштите од буке а дуж 

саобраћајнице инфраструктуру за прикупљање и одвођење атмосферских вода 

до слива у речно корито Пусте Реке. 

Посебне услове у односу на комуналну инфраструктуру из информације о 

локацији, као и катастарско – топографски план обезбедиће општина Бојник. 
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10. Пројектни задатак за партију 2.                                                                                  ОБРАЗАЦ 10д 

 

Пројектни задатак за израду пројектне документације за 
резервоар за воду V=2x100m³ у насељу Коњувце на подручју 

општине Бојник 

 

1. Општи подаци 

1.1. Инвеститор: Општина Бојник 

1.2. Назив објекта: Резервоар за воду V=2x100m³ у насељу Коњувце на подручју 

општине Бојник 

1.3. Предмет пројекта: Главни пројекат резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 

Коњувце на подручју општине Бојник, према важећим прописима и законским 

регулативама. 

 

2. Главни пројекат 

             Реализацијом оперативног програма за решење проблема 

водоснабдевања насеља на подручју општине Бојник, треба формирати 

претпоставке за технички примерену функцију водовода у насељу Коњувце и 

то изградњом резервоара запремине: V=2x100m³. На тај начин у свему ће доћи 

до изравњања максималног дневног и максималног часовног утрошка воде за 

пиће у овом насељу. 

             Имајући у виду стање водовода у насељу Коњувце, пројектант је дужан 

да приликом одређивања пројектног решења овог резервоара у свему технички 

примерено инкорпорира постојеће стање доводног и одводног цевовода и то са 

свим арматурним и фазонским комадима у затварачници резервоара као 

његовог саставног дела, који обезбеђује припадајући режим коришћења воде за 

пиће. Такође и прелив и испуст при чему њихов пречник треба димензионисати 

на основу хидрауличког прорачуна. Њихову изливну грађевину предвидети на 

начин који површинским отицањем воде неће правити штету корисницима 

простора у близини резервоара. 

              Потребно је још пројектним решењем у затварачници резервоара 

обезбедити адекватну расвету са прикључком на електромрежу према условима 

које ће за то прописати припадајућа електродистрибуција. Статички прорачун 

урадити према одредбама које су прописане за ову врсту хидротехничких 

објеката, са припадајућим планом и спецификацијом арматуре. 

              Осим тога пројектант је дужан да се приликом одређења пројектног 

решења у предметном главном пројекту резервоара придржава одредби Закона 
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о планирању иизградњи и Закону о водама Р. Србије, као и свих осталих 

прописа и услова који су предвиђени за ову врсту грађевинских објеката. 
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Образац 11 

 
 
 

11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Исписује понуђач 
 
 
Место: ______________ 
Датум: ______________ 

М.П. 
                                                                                Потпис овлашћеног лица                                    

         
 
 
Напомена: У образац трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде 
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкови прибављања средстава обезбеђења, а остале трошкове припреме и подношења 
понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.  
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Образац 12 
 
 
 

12. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

 
У вези са позивом за подношење понуда Општине Бојник у поступку јавне набавке мале 
вредности Партија 1: Израда главног пројекта за изградњу моста на Пустој Реци у Бојнику 
са прилазним саобраћајницама .  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник 

Број ЈНМВ 404-3/14 понуђач 

____________________________________________________________ изјављује, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу да је  понуду поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
  
 
 
 

 
Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица 

 
                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                              
                                                                       ____________________________ 
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13. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
О поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 

 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању 
понуде у поступку јавне набавке мале вредности за Партија 1: Израда главног пројекта за 
изградњу моста на Пустој Реци у Бојнику са прилазним саобраћајницама .  

Партија 2: Израда главног пројекта резервоара за воду V=2x100m³ у насељу 
Коњувце на подручју општине Бојник 

Број ЈНМВ 404-3/14, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да 

сам ималац права интелектуалне својине. 
 

  
 
 
 

 
Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица 

 
                                                                       ____________________________ 
                                         м.п.                         
                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                              
                                                                       ____________________________ 

 
 


