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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА СОКОБАЊА 

Општинска управа 

Комисија за јавну набавку 

IV Број: 404- 142-4/2019 

Датум: 12.11.2019 године 

СОКОБАЊА 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ГИС 

 

 

Општи део Датум и време: 

Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

Крајњи рок за достављање понуда:   22.11.2019. године до 13,00 часова 

Јавно отварање: 22.11.2019. године у 13,30 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новембар, 2019. године 
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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015 , у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 86/2015 и 41/19), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке IV Број 404-142-1/2019 од 04.11.2019. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку број IV Број 404-142-2/2019 од 

04.11.2019. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности 

НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ГИС 

Конкурсна документација садржи: 

 

I Општи подаци о јавној набавци  

II Подаци о предмету јавне набавке 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде са структуром понуђене цене 

VI а  Образац структуре цене са упутством за попуњавање 

VII  Модел уговора 

VIII    Образац трошкова припреме понуде 

IX  Образац изјаве о независној понуди 

X  Образац изјаве о испуњавању обавезних услова из члана 75. ЗЈН 

XI Образац изјаве подизвођача о испуњавању обавезних услова из члана 

75. ЗЈН 

XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 

XIII Образац списак реализованих услуга  

XIV Образац потврда о реализацији закључених уговора   
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Општина Сокобања - Општинска управа општине Сокобања 

Адреса:  Сокобања,  Светог Саве 23 

Интернет страница: www.opstinasokobanja.com 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у редовном поступку јавне набавке мале 

вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. ЈН бр. 41/19 је – Снимање инфраструктуре за ГИС  

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Не спроводи се резервисана јавна набавка. 

 

6. Не спроводи се електронска лицитација. 

 

7. Јавна набавка се не спроводи ради закључења окривног споразума 

 

8. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: Душица Станковић  

Е - mail адреса: dusicastankovic@opstinasokobanja.com  број факса: 018/830-253 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

 

 Предмет јавне набавке брoj ЈН бр. 41/19 је Набавка услуге - Снимање 

инфраструктуре за ГИС  

 

 Назив и ознака из општег речника набавки је:   

  71250000 – Архитектонске, техничке и геодетске услуге 

 

2. Партије 

 

 Набавка није обликована по партијама 

 

 

 

 

http://www.svrljig.rs/
mailto:dusicastankovic@opstinasokobanja.com
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

 

 

 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 

За потребе реализације Пројекта „ Туристичко-инвестициони географско 

информациони систем ГИС Сокобања“ потребно је извршити геодетско мерење-

снимање објеката саобраћајне инфраструктуре (путева и улица) и геодетско мерење-

снимање водоводне мреже (водова и прикључака). На основу извршених мерења 

потребно је израдити елаборат геодетских радова за потребе уписа у бази катастра 

непокретности и бази катастра водова.  

 

Већина постојећих објеката саобраћајне и комуналне инфраструктуре није геодетски 

снимљена и уписана у бази катастра непокретности и бази катастра водова, па како за 

исте није могуће прибавити податке из базе катастра Републичког Геодетског Завода, 

предвиђено је њихово снимање и упис у базу катастра у оквиру овог Пројекта. 

 

Предмет јавне набавке је геодетско снимање објеката саобраћајница (путева и улица) у 

оквиру насељеног места Сокобања (КО Сокобања) у укупној дужини 25.000 

(двадесетпетхиљада) метара са израдом елабората геодетских радова за сваки од 

објеката за потребе уписа у бази катастра непокрености. 

 

Предмет јавне набавке је геодетско снимање објеката водоводне мреже (примарних и 

секундарних водова и прикључака са припадајућим инсталацијама и објектима) у 

оквиру насељеног места Сокобања (КО Сокобања)  у укупној дужини 25.000 

(двадесетпетхиљада) метара са израдом елабората прмера водова за поребе уписа у 

бази катастра водова. 

 

Уколико трасе појединих водова и прикључака водоводне мреже нису јасно видљиви на 

терену и њихов положај се не може утврдити на основу положаја надземних уређаја и 

постројења, потребно је вршити њихово откривање копањем или одговарућим 

инструментима (трагачем, георадаром) утврдити трасу водовода за потребе мерења 

одговарајућом тачношћу. 

 

Све радове извршити у складу са важећим Правилником о катастарском премеру, 

обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности и 

Правилником о премеру и катастру водова. 

 

 

Ивођач радова-геодетска организација дужан је: 

 

1. Да код надлежне Службе за катастар поднесе одговарајући захтев и преузме податке 

потребне за извршење геодетских радова; 
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2. Да у оквиру насељеног места Сокобања изврши геодетско снимање саобраћајница 

(појединачних путева и улица) у укупној дужини од 25.000м  по налогу особе задужене 

за праћење јавне набавке а уз сагласност Председника општине као наредбодавца за 

извршење буџета на основу геодетског снимања o изради елаборате геодетских радова 

за снимљене саобраћајнице за потребе уписа у бази катастра непокретности. 

 

3. Да у оквиру насељеног места Сокобања изврши геодетско снимање водоводне мреже 

у укупној дужини од 25.000м  по налогу особе задужене за праћење јавне набавке а уз 

сагласност Председника општине као наредбодавца за извршење буџета и прикупи све 

основне податке о водовима (врста материјала, пречник) и на основу прикупљених 

података изради елаборат премера водова за потребе уписа у бази катастра водова. 

 

4. Да на местима где је потребно, уз присуство имаоца права на воду, изврши 

откривање положаја водоводне мреже копањем или одговарућим инструментима 

(трагачем, георадаром) и утврди-обележи трасу водовода за потребе мерења 

одговарајућом тачношћу и то: 
1) сви преломи вода у хоризонталном и вертикалном смислу;  

2) места на кривој линији;  

3) места на којим је промењена димензија или материјал вода;  

4) рачвања примарних-главних и секундарних-дистрибуционих водова, настављања 

вода;  

5) тачке спајања или раздвајања два или више водова;  

6) места улаза, односно излаза вода у окна, коморе, заштитне цеви и др;  

7) укрштање једне или више врста водова.  

 

5. Да Елаборате геодетских радова и елаборат премера водова достави у 3 (три) 

штампана примерка  и 3 (три) примерка у дигиталном формату (pdf и dxf/dwg) на CD-у 

и да их преда Наручиоцу. 

 

6. Да све радове извршити у складу са важећим Правилником о катастарском премеру, 

обнови катастра и геодетским радовима у одржавању катастра непокретности и 

Правилником о премеру и катастру водова. 

 

7. Да достави понуђачу просторне податке у SHP или одговарајућем формату, са 

атрибутима који одговарају врсти података и са пропратним метаподацима по INSPIRE 

директиви, ради увоза у opet source GIS систем. 
 

Напомена: Део саобраћајница и део водоводне мреже које треба геодетски снимити 

има грађевинску дозволу, а део је у поступку озакоњења. 

 

 

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 76. 

ЗАКОНА 
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1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за 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. 4) 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 гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине и да нема изречену меру забране обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке. (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона). Лиценца за рад (чл. 13 

Закона о државном премеру и катастру). 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће 

понуђач извршити преко подизвођача.   

 

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

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа, или писане изјаве, под кривичном 

и материјалном одговорношћу, у складу са чл. 77. став 4. Закона (Образац изјаве, дат је 

у поглављу X) осим доказа из члана 75. став 1. тачка 5.  Закона, који се мора доставити у 

неовереној копији. 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
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осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 

да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац 

изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: – Решење републичког геодетског завода 

– лиценца за рад геодетске огранизације и то за извођење геодетских радова која је 

предмет јавне набавке. 

 

- за финансијски капацитет 

 

-Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да понуђач није био 

неликвидан у последњих 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда. 
 
-за пословни капацитета  
 
-Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходнe 3 

обрачунскe годинe (2016-2018) извршио пружање услуга из области предметне набавке 

у минималном износу од 3.500.000,00 динара без ПДВ. 

 

-Кадровски капацитет 

-да понуђач има најмање 4 запослена, од чега најмање 2 инжењера са лиценцом 

првог или другог реда и најмање 2 геодетска стручњака. 

 

Докази: 
 

-Потврда НБС о ликвидности понуђача у периоду од 12 месеци пре објављивања 

позива за подношење понуда 
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- референц листа понуђача - списак реализованих услуга из области предметне набавке 

уз који се доставља фотокопија уговора и потврде о реализацији закључених уговора у 

претходне три године (2016., 2017. и 2018. година), издате и потписане од стране 

наручилаца. Потврде о реализацији закључених уговора не морају бити на обрасцу из 

конкурсне документације који је потребно умножити у потребном броју примерака и 

доставити за сваког наручиоца посебно.  

 

- фотокопије одговарајућих М образаца и важеће решење Републичког геодетског 

завода о издавању лиценце за рад. 

 

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач и подизвођач испуњавају 

заједно, достављањем доказа наведених у конкурсној документацији за додатне услове. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

 

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

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 

а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача.    

 

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

понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. 

 

На основу члана 78. став 5. и члана 79. став 5. ЗЈН лице уписано у Регистар понуђача 

није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова 

(члан 75. став 1. тач. од 1) до 4) ЗЈН). 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој 

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

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 закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 

 

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  Сокобања, ул.  Светог Саве 

23, 18230 Сокобања, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге - Снимање 

инфраструктуре за ГИС , ЈН бр. 41/19- НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

22.11.2019. 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. 

    

САДРЖИНА ПОНУДЕ 
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Понуда мора да садржи доказе наведене у поглављу IV тачка 2. 

Све изјаве и обрасци који су саставни део понуде морају бити попуњени и потписани.  

Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају, 

понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача попуњава и потписује 

следеће обрасце:  

-  Образац понуде (поглавље VI), 

- Образац структуре цене са упутством за попуњавање (поглавље VIа), 

-  Модел уговора (поглавље VII), 

- Образац трошкова припреме понуде (напомена: достављање овог обрасца није 

обавезно) (поглавље VIII), 

- Образац изјаве о независној понуди (поглавље IX), 
- Образац изјаве о испуњавању обавезних услова из чл.75.Закона (поглавље X), 

- Образац изјаве подизвођача испуњавању обавезних услова из чл.75.Закона (поглавље 

XI), 

- Образац изјаве о поштовању обавеза  из чл. 75. ст. 2. Закона (поглавље XII). 

-Образац списак реализованих услуга (поглавље XIII) 

 

Понуђач који наступа самостално и сваки понуђач из групе понуђача укључујући и 

овлашћеног представника групе понуђача, попуњава и потписује: 

- Образац изјаве о независној понуди (поглавље IX) 

- Образац изјаве о поштовању обавеза  из чл. 75. ст. 2. Закона (поглавље XI). 

- Образац изјаве о испуњавању обавезних услова из члана 75. ЗЈН 

Уколико понуду доставља група понуђача неопходно је доставити споразум. 

Овлашћени представник Групе понуђача je понуђач који је у споразуму из члана 81. 

Закона, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача 

који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем. 
 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава и потписује следеће 

обрасце:  

- Образац понуде (поглавље VI), 

- Образац структуре цене са упутством за попуњавање (поглавље VIа), 

- Модел уговора (поглавље VII ), 

-Образац трошкова припреме понуде (напомена: достављање овог обрасца није 

обавезно) (поглавље VIII) 

- Oбразац изјаве о независној понуди (поглавље IX) 

- Образац изјаве о испуњавању обавезних услова из чл.75.Закона (поглавље X). 

- Образац изјаве о поштовању обавеза  из чл. 75. ст. 2. Закона (поглавље XI) 

-Образац списак реализованих  услуга (поглавље XIII) 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за подношење 

понуда, односно 22.11.2019. године у 13,30 часова, у  просторијама Општинске управе  

Сокобања, ул.  Светог Саве 23,  Сокобања, у присуству представника понуђача 

(присуство није обавезно). Представници понуђача подносе пуномоћје за учешће на 

отварању понуда, непосредно пре отпочињања рада Комисије.  

 

3.  ПАРТИЈЕ 

Јавна набака није обликована по партијама. 
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

 

5. 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. 

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 Сокобања, ул.  Светог Саве 23, 18360  Сокобања,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуге Снимање инфраструктуре за ГИС , ЈН бр. 

41/19- НЕ ОТВАРАТИ ” 

 или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге Снимање инфраструктуре за ГИС ,  ЈН бр. 

41/19- НЕ ОТВАРАТИ ” 

или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге Снимање инфраструктуре за ГИС ,  ЈН бр. 

41/19- НЕ ОТВАРАТИ ” 

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге Снимање инфраструктуре за 

ГИС ,  ЈН бр. 41/19- 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 нити да мења своју 

понуду. 

 

6. 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. 

 

7. 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 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.  



  

Конкурсна документација за јавну набавку  

ЈН бр. 41/19 

12/ 34 

 

 

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. 

 

8. 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 обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то 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.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КВАЛИТЕТ УСЛУГА, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, као и евентуалних других 

околности од којих зависи прихватљивост понуде 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Плаћање ће се вршити у року од ____дана  (најмање 15 а највише 45 дана ) од дана 

предаје Наручиоцу појединачних Елабората за улице, односно водоводa и 

испостављања рачуна. Рачун мора бити оверен од стране особе задужене за праћење 

јавне набавке. 

 

9.2. Захтев у погледу рока за вршење услуге 

Рок за пружање услуга је:  
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Рок пружања услуге је  _______календарских дана, a најкасније до 30.04.2020. године 

за предају свих Елабората. Наведена услуга ће се вршити по налогу особе задужене за 

праћење јавне набавке, а уз сагласност Председника општине као наредбодавца за 

извршење буџета, с тим да се последњи налог издаје најкасније 45 дана од дана 

потписивања уговора. 

 

Понуђач је дужан да код надлежне Службе за катастар непокретности поднесе 

одговарајући захтев одмах по добијању налога од стране особе задужене за праћење 

јавне набавке и предузме потребе податке за извршења геодетских радова. 

 

Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива. 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 на може мењати 

понуду. 

9.4. Захтев у погледу квалитета  извршења услуге 

 Услуга мора бити извршена у складу са уговором и важећим законским 

прописима  који регулишу предметну област. 

9.5. Захтев у погледу гарантног рока 

Гарантни рок износи најмање 1 годину од дана предаје последњег елабората. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

укључујући и трошкове прибављања података из Службе за катастар непокретности с 

тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.   

 

Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива. 

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

чланом 92. Закона. 

11. 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  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија (адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: 

www.poreskauprava.gov.rs). 

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

средине (адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, 

интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs). 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања, борачка и социјална питања (адреса: Немањина 22-26, Београд, 

интернет адреса: www.minrzs.gov.rs). 

 

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 електронске поште на e-mail: 

dusicastankovic@opstinasokobanja.com  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 

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 документације, ЈН бр. 41/19“. 

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.  

http://www.minrzs.gov.rs/
mailto:ousvrljig@gmail.com
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15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

1.Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то бланко сопствену 

меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, у износу од 10% од 

вредности понуде (без ПДВ-а), са роком важења који мора бити најмање три дана дужи 

од дана истека важности понуде с тим да евентуални продужетак важности понуде има 

за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број 

дана за који се продужава рок важења понуде. Менично овлашћење треба да гласи на 

Општину Сокобања. 

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат 

од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

2. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име 

средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану 

сопствену бланко меницу, без жираната у корист Општине Сокобања, са меничним 

овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са 

клаузулом безусловна и платива на први позив на име доброг извршења посла, као и 

картон депонованих потписа. 

Бланко соло меница мора бити потписана и регистрована у складу са Одлуком НБС о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ број 56/2011).  

Бланко соло меница за добро извршење посла  и менично овлашћење мора да важи 

најмање 30 дана дуже од дана када истиче рок за извршење уговорене обавезе. 

Уколико се за време трајања уговора промени рок за извршење обавезе, важност 

менице за добор извршење посла мора да се продужи. 

3. Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року. 

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да приликом достављања последњег 

елабората, на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно 

потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Општине 

Сокобања, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 5% од уговорене 

вредности, без ПДВ-а, са клаузулом безусловна и платива на први позив на име 

откањања грешака у гарантном року, као и картон депонованих потписа. 

Бланко соло меница мора бити потписана и регистрована у складу са Одлуком НБС о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ број 56/2011).  

Бланко соло меница за откањања грешака у гарантном року и менично овлашћење мора 

да важи најмање 5 дана дуже од дана када истиче рок за извршење уговорене обавезе, 

односно од дана предаје последњег елабората. 

Уколико се за време трајања уговора промени рок за извршење обавезе, важност 

менице за добор извршење посла мора да се продужи.Средство финансијског 

обезбеђења не може гласити на подизвођача. 

  

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
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Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 

буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 

издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. 

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају 

истог  рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио дужи рок важења понудe . 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора,лице одговорно за извршење буџета ће уговор 

доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.лице одговорно за извршење буџета 

ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које 

имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем 

жребалице одговорно за извршење буџета ће извршити јавно, у присуству понуђача, и 

то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине 

и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 

папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 

Понуђачима који не присуствују овом поступку,лице одговорно за извршење буџета ће 

доставити записник извлачења путем жреба. 

 

19. 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.  (Образац изјаве, дат је у 

поглављу XI конкурсне документације). 

  

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог 

закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 

поштом на e-mail dusicastankovic@opstinasokobanja.com факсом на број 018/830-253 

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.лице одговорно за извршење буџета 

објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  на Порталу јавних 

набавки, и на на својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

захтева за заштиту права који садржи све податке из Прилога 3Љ. 

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 до најкасније 3 дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, алице одговорно за извршење буџета исте није отклонио.   

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње којелице одговорно за извршење 

буџета предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од 3 дана 

пре подношења понуда, сматраће се благовременим уколико је примљен од стране 

наручиоца до најкасније до истека рока за подношење понуда, 

Подношење захтева за заштиту права задржава даље активности наручионица осим  

даљих  активности наручионица у складу са одредбама члана 150. ЗНЈ. 

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 објављивања одлуке на Порталу јавних набавки 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње КОРИСНИКА УСЛУГА 

предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 

познати разлози за његово подношење 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 КОРИСНИКА 

УСЛУГА за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да  уплати таксу од 60.000,00 динара на евиденциони 

рачун за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права. Број евиденционог 

рачуна је: 840-30678845-06, позив на број  је број или ознака набавке, сврха уплате: 

Такса за ЗЗП, назив наручоица, број или ознака јавне  набавке на коју се односи, 

прималац: Буџет Републике Србије.  

Упутство за уплату таксе за подношење захтева за заштиту права може се пронаћи на 

линку Уплата таксе из Републике Србије 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

mailto:dusicastankovic@opstinasokobanja.com
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона.  

У случају да је поднета само једна понудалице одговорно за извршење буџета може 

закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 

чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

23. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Понуда бр _________ од __________________ за јавну набавку Снимање 

инфраструктуре за ГИС ,  ЈН бр. 41/19 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

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 понуђач 
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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: 

 

 
Електронска адреса понуђача: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Електронска адреса понуђача: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Електронска адреса понуђача: 

 

 

 

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 НАБАВЕ 

 

Снимање инфраструктуре за ГИС  

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом   

Рок извршења услуге   Рок извршења услуге је  _______календарских дана, а 

најкасније до 30.04.2020. године за предају свих Елабората. 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Плаћање ће се врши у року од ____дана  (најмање 15 а 

највише 45 дана ) од дана предаје Наручиоцу појединачних  

Елабората за улице, односно  водоводa и испостављања 

рачуна. 

 

 

 

Важност понуде 

 

 

___________ дана од дана отварања понуда 

 (најмање 30 дана од дана отварања понуда) 

Гарантни рок ___________(најмање 1 годину) од дана предаје последњег 

елабората. 

 

Датум и место:  

 

 

       ПОНУЂАЧ/ 

Овлашћени представник групе 

понуђача 

   

_____________________   

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни 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  сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити и потписати образац понуде. 
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VI а ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством за попуњавање 

 

Ред 

бр Предмет набавке 

Јединичн

а цена по 

дужном 

метру без 

ПДВ-а Колична 

Укупн

а цена 

без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са  

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 

1 Геодетско снимање саобраћајница 

(појединачних путева и улица) 

укупне дужине 25.000 м  25.000 м    

2. Геодетско снимање водоводне 

мреже у укупној дужини од 25.000 

м  25.000 м   

 

У обрасцу структуре цена  у колони 3 уписати јединичну цену по дужном метру без 

ПДВ, у колони 5 – уписати укупну цену без ПДВ-а тако што ће помножити колону 3 са 

колоном 4,  а у  колони 6- уписати укупну  цену са ПДВ-ом тако што ће на укупну цену 

без  ПДВ из колоне 5 додати износ ПДВ. 

 

 

 

Датум и место:  

 

 

       ПОНУЂАЧ/ 

Овлашћени представник групе 

понуђача 

   

______________________   
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VII  МОДЕЛ  

Уговора за снимање инфраструктуре за ГИС  

 

Закључен између: 

 

Oпштинe Сокобања-Општинскa управa општине Сокобања, улица Светог Саве број 23, 

ПИБ 100880059, Матични број 07355815 Број рачуна: 840-168640-63 Назив банке: 

Управа за трезор, Телефон:.018 830 155 Телефакс: 018 830 253, чији је заступник по 

закону председник општине Исидор Крстић, а коју по овлашћењу председника 

општине број ________ од_______ године заступа начелница Општинске управе 

општине Сокобања Александра Марковић, , (у даљем тексту: Наручилац ) 

и 

________________________________________са седиштем у ____________________  

ул.______________________________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа 

___________________________________________________ 

(у даљем тексту: Извршилац услуге). 

 

Или  

Носилац посла ______________________________________са седиштем у ___________ 

ул._______________________________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа 

___________________________________________________ 

(у даљем тексту: Извршилац услуге) са члановима групе  

 

______________________________________са седиштем у _______________ 

ул._____________________________________бр.____, ПИБ___________________  

 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

- да je Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС” бр. 83/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка IV Број: 404-

142- 1/2019 од 04.11.2019. године и на основу позива за подношење понуда спровео 

поступак јавне набавке мале вредности ЈН бр. 41/19;    

-  да је Извршилац услуге доставио понуду (биће преузето из понуде), која се налази у 

прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора; 

- да понуда Извршиоца услуге у потпуности одговара техничким карактеристикама 

(спецификацијама) предмета јавне набавке из конкурсне документације, која се налази 

у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора; 

-  да је Наручилац у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о додели уговора број 

________________(попуњава наручилац), изабрао Извршиоца услуге, чиме су се 

коначно стекли услови за закључење уговора. 
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Члан 2. 

Предмет уговора је снимање инфраструктуре за ГИС у свему у складу са техничком 

спецификациојом. 

 

Члан 3. 

Извршилац услуге се обавезује да приликом извршења услуге из члана 2. овог 

уговора поступа према правилима струке и са важећим домаћим и међународним 

стандардима за ту врсту услуге.  

 

За наведене услуге захтева се стандардни ниво квалитета, у складу са позитивним 

законским и подзаконским прописима, који важе у делатностима пружања 

предметних услуга на домаћем тржишту.  

 

Члан 4. 

Јединичне цене исказане у обрасцу структуре цене су фиксне за све време трајања 

уговора и не могу се мењати. У цену су урачунати сви трошкови, које Извршилац 

услуге има у реализацију уговора укључујући и трошкове прибављања података из 

СКН. 

 

Укупна вредност услуге која је предмет овог Уговора износи ______________динара 

без ПДВ-а, односно ____________ динара са ПДВ-ом,  а све из Понуде Извршиоца 

услуге бр. _________од___________2019.године.  

 

Члан 5. 

Извршилац услуге је дужан да на дан закључења уговора достави Наручиоцу бланко 

соло меницу за добро извршење посла у корист Општине Сокобања, у висини од 10% 

од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која мора бити безусловна, платива на први 

позив, са захтевом за регистрацију, меничним овлашћењем и картоном депонованих 

потписа код пословне банке коју наводи у меничном овлашћењу. 

 

Бланко соло меница за добро извршење посла  и менично овлашћење мора да важи 

најмање 30 дана дуже од дана када истиче рок за извршење уговорене обавезе. 

 

Достављена бланко соло меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

Члан 6. 

Плаћање се врши у року од ____дана  (најмање 15 а највише 45 дана ) од дана предаје 

Наручиоцу појединачних Елабората за улице, односно  водоводa и испостављања 

рачуна. Рачун мора бити оверен од стране особе задужене за праћење јавне набавке а 

која ће бити одређена посебном Одлуком. 

 

Одлуку о одређивању особе задужене за праћење јавне набавке доноси Председник 

општине, као наредбодавац за извршење буџета. 
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         Члан 7. 

Рок пружања услуге је  _______календарских дана, a најкасније до 30.04.2020. године 

за предају свих Елабората. Наведена услуга ће се вршити по налогу особе задужене за 

праћење јавне набавке а уз сагласност Председника општине као наредбодавца за 

извршење буџета, с тим да се последњи налог издаје најкасније 45 дана од дана 

потписивања уговора. 

 

Гарантни рок износи _________( најмање 1 година) од дана  достављања последњег 

елабората. 

 

Члан 8. 

 Извршилац услуге дужан да код надлежне Службе за катастар непокретности поднесе 

одговарајући захтев одмах по добијању налога од стране особе задужене за праћење 

јавне набавке и предузме потребе податке за извршења геодетских радова, с тим да се 

последњи налог издаје најкасније 45 дана од дана потписивања уговора  

 

Члан 9. 

Приликом примопредаје последњег елабората Извршилац услуге је дужан да достави 

Наручиоцу бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року у корист 

Општине Сокобања, у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која мора 

бити безусловна, платива на први позив, са захтевом за регистрацију, меничним 

овлашћењем и картоном депонованих потписа код пословне банке коју наводи у 

меничном овлашћењу. 

 

Члан 10. 

Извршилац услуге је дужан да достави Елаборате геодетских радова и елаборат 

премера водова у 3 (три) штампана примерка и 3 (три) примерка у дигиталном формату 

(pdf и dxf/dwg и SHP или одговарајући формат са пропратним атрибутима који 

одговарају тој врсти подтака) на CD-у и да их преда особи задуженој за праћење јавне 

набавке . 

 

 Члан 11.    

Уколико Извршилац услуге не поступи на начин или у роковима који су одређени овим 

уговором Наручилац може наплатити уговорну казну умањењем износа који је исказан 

у рачуну. Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка 

Извршиоца услуге. 

 

Висина уговорне казне износи 0,1% од уговорене вредности без ПДВ за сваки дан 

закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 

уговорених услуга  без ПДВ.  

  

 

Члан 12.                                                                                            

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.  
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Саставни део овог Уговора уговора је понуда Понуђача бр. ________ од 

__________2019. године и техничка спецификација. 

 

Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да за све што није регулисано овим уговором важе одредбе 

Закона о облигационом односима и остали позитивни законски прописи. 

 

Члан 14. 

Све евентуалне неспоразуме који настану у реализацији овог Уговора, уговорне стране 

ће решавати споразумно, а уколико не постигну сагласност, одређује се надлежност 

Привредног суда у Зајечару. 

 

Члан 15. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 

(четири) примерка, а Извршилац услуге 2 (два) примерка. 

 

  ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ                                                                      ЗА НАРУЧИОЦА 

 

____________________________                                                      ____________________ 

(потпис понуђача)        Александра Марковић 

       по овлашћењу председника општине 

       број _________ од__________године

    

          

Напомене: 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, Наричилац ће Управи за јавне набавке 

доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству 

обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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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,лице 

одговорно за извршење буџета 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: 
 

 
Потпис понуђача 
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IX 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 услуга број ЈН бр.41/19– Снимање инфраструктуре за ГИС  

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

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

понуди, наручулац 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, односно заинтересовано 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. 
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X ООББРРААЗЗААЦЦ  ИИЗЗЈЈААВВЕЕ  ОО  ИИССППУУЊЊААВВААЊЊУУ  ООББААВВЕЕЗЗННИИХХ  УУССЛЛООВВАА  ЗЗАА  УУЧЧЕЕШШЋЋЕЕ  УУ  

ППООССТТУУППККУУ  ЈЈААВВННЕЕ  ННААББААВВККЕЕ  ИИЗЗ  ЧЧЛЛ..  7755..  ЗЗЈЈНН    

    

  

На основу члана 77. став 4. ЗЈН („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем 

следећу 

 

И З Ј А В У 

Понуђач ____________________________________ из __________________________ 

Адреса: _________________________________, Матични број: ___________________ 

Испуњава услове из чл. 75. ЗЈН за јавну набавку- ЈН бр. 41/19-  Снимање 

инфраструктуре за ГИС  

 

 

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре. 

3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

 

Датум: ____________2019. године 

 

     ПОНУЂАЧ: 

    

      __________________________ 

 

                   Потпис овлашћеног лица 

 

 

НАПОМЕНЕ: 

Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује понуђач који је 

одређен као носилац посла групе понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве 

фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као 

и за носиоца посла групе понуђача). 

Уколико се подноси понуда за више од једне партије, фотокопирати  образац у 

потребном броју примерака. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

 

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

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке 41/19-  Снимање инфраструктуре за ГИС , 

испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

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

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                                             _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА  

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке, 

Снимање инфраструктуре за ГИС , број ЈН бр. 41/19, поштовао је обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине и да 

нема изречену меру забране обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                                                                         __________________ 

 

 

 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XIII 

 

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ НАРУЧИЛАЦА КОД КОЈИХ СУ РЕАЛИЗОВАНИ 

УГОВОРИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ У ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ 

(2016, 2017. и 2018. година) 

 
 

Редни 

број 

 

Назив наручиоца 
Година у којој је 

извршена услуга 
 

Вредност  уговора 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

Датум: _____________ Потпис овлашћеног лица 

 

________________________ 
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XIV 

П О Т В Р Д А 

                                

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

___________________________________________  

         Назив  наручиоца 

 

__________________________________________  

                   Адреса  

 

Заводни број: _____________________   

 

Датум и место:   ______________________  

 

Овим потврђујемо да је привредно друштво (предузетник) 

 

______________________________________________________  

за потребе наручиоца 

 

_______________________________________________________  

изве(л)о услугу 

 

________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________  

 

____________________________________________________(навести врсту услуга) 

  

у вредности од _______________________ динара без  ПДВ-а 

 

а на основу уговора ______________________ од ____________________  и да је све 

обавезе преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном 

квалитету и у уговореном року. 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити 

за друге сврхе. 

Контакт особа наручиоца: ____________________________, телефон____________ 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 

                                                                            Овлашћено лице наручиоца: 

                                                                    _______________________________ 

 

За сваки изведени посао образац копирати у потребном броју примерака 
 


