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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015,68/2015, 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. 29/2013,14/2015,68/2015), члана 37. Правилника о ближем 

уређивању поступка јавне набавке у општини Mали Зворник („Службени лист општине Мали 

Зворник“, број 4/2014),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-9 од  19.01.2016. 

године, Решења о образовању комисије за јавну набавку, број 404-9/1 од 19.01.2016. године, 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности  

 
- Геодетске услуге- 

 

                                                           ЈН бр. 404-9 
 
Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина иопис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге 

и сл. 

5-7 

IV Техничка документација и планови  8 

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

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

9-13 

V.1. Изјава о испуњавању услова из члана 75.  ЗЈН за понуђаче 14 

V.2. Изјава о испуњавању услова из члана 75. ЗЈН за 

подизвођаче 

15 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 16-21 

VII Образац понуде 22-25 

VIII Структура цене  26-27 

IX Модел уговора 28-30 

X Образац трошкова припреме понуде 31 

XI Образац изјаве о независној понуди 32 

XII Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.став.2 

Закона 

33 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Мали Зворник,општинска управа 

Адреса: Краља Петра I 38, Мали Зворник 

Интернет страница: www.malizvornik.rs 

 

 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.404-9 су услуге у поступку јавне набавке мале вредности- Геодетске 

услуге- 

 

 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Драгана Марковић, Е-пошта: dragana.markovic@malizvornik.rs 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

1. Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке бр. 404-9 су услуге – Геодетске услуге- 

 

 

Конкурсна документација садржи 34 стране. 

 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

-71250000 – Архитектонске, техничке и геодетске услуге 
 

 

2.Партије 
 
Предмет набавке није обликован по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И СЛ. 
 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

1. Снимање и катастарско топографских планова за пројектовање 

   Потребно је извршити следеће радове: 

   На основу потписане и оверене пријаве од стране Наручиоца, попунити Изјаву,  

   уплатити Административну таксу, пријавити радове СКН Мали Зворник или РГЗ  

   Београд, преузети податке, извршити плаћање истих, извршити снимање на 

   терену, извршити обраду у дигиталном облику, урадити елаборат премер, 

   извршити штампање катастарско топографског плана у 4.примерка, извршити 

   његову оверу у СКН или РГЗ-у и доставити Наручиоцу оверен катастарско 

   топографски план у дигиталном и аналогном облику. 

2.Снимање и израда катастарско топографских планова за потребе пројектовања 

   за линијске објекте (инфраструктура, путеви, водовод, канализација)           

   Потребно је извршити следеће радове: 

   На основу потписане и оверене пријаве од стране Наручиоца, попунити Изјаву,  

   уплатити Административну таксу, пријавити радове СКН Мали Зворник или РГЗ  

   Београд, преузети податке, извршити плаћање истих, извршити снимање на 

   терену, извршити обраду у дигиталном облику, урадити елаборат премера, 

   извршити штампање катастарско топографског плана у 4.примерка, извршити 

   његову оверу у СКН или РГЗ-у и доставити Наручиоцу оверен катастарско 

   топографски план у дигиталном и аналогном облику. 

3.Деоба парцела по урбанистичком пројекту 

   Потребно је извршити следеће радове: 

   На основу потписане и оверене пријаве, Урбанистичког пројекта и Пројекта 

   геодетског обележавања од стране Наручиоца, попунити Изјаву,  

   уплатити Административну таксу, пријавити радове СКН Мали Зворник, 

   преузети податке о геодетској мрежи и парцелама, извршити њихово плаћање, 

   извршити обележавање на терену дрвеним кољем, урадити елаборат о 

   извршеној парцелације и предати га СКН Мали Зворник на евиденцију и 

   провођење. Евиденцију на плану и провођење промена плаћа Наручилац. 

 

4.Деоба парцела (ван грађевинског земљишта) 

   Потребно је извршити следеће радове: 

   На основу потписане и оверене пријаве од стране Наручиоца, попунити Изјаву,  
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   уплатити Административну таксу, пријавити радове СКН Мали Зворник, 

   преузети податке о геодетској мрежи и парцелама, извршити њихово плаћање, 

   извршити обележавање на терену дрвеним кољем, урадити елаборат о  

   извршеној деоби и предати га СКН Мали Зворник на евиденцију и провођење. 

   Евиденцију на плану и провођење промена плаћа Наручилац. 

5.Уплањење објеката 

   Потребно је извршити следеће радове: 

   На основу потписане и оверене пријаве од стране Наручиоца, попунити Изјаву,  

   уплатити Административну таксу, пријавити радове СКН Мали Зворник,  

   преузети податке, извршити њихово плаћање . 

   Извршити снимање објекта, урадити елаборат премера и предати га СКН  

   Мали Зворник на провођење. 

    Евиденцију на плану и провођење промене плаћа Наручилац. 

6.Израда пројеката геодетског обележавања 

   Потребно је извршити следеће радове: 

   На основу потписане и оверене пријаве и достављеног Урбанистичког пројекта 

   од стране Наручиоца, попунити Изјаву, уплатити Административну таксу,  

   пријавити радове СКН Мали Зворник, преузети податке о геодетској мрежи и 

   парцелама, извршити њихово плаћање, израдити Пројекат геодетског  

   обележавања у 3.примерка.  

   Пројекат урадити по Упуству Републичког геодетског завода за израду пројеката  

   геодетског обележавања. 

7.Омеђавање парцела и линијских објеката  

   Потребно је извршити следеће радове: 

   На основу потписане и оверене пријаве од стране Наручиоца, попунити Изјаву,  

   уплатити Административну таксу, пријавити радове СКН Мали Зворник, 

   преузети податке о геодетској мрежи и парцелама, извршити њихово плаћање,  

   извршити обележавање на терену дрвеним кољем, урадити записник о 

   извршеном увиђају. Примерак записника доставити Наручиоцу. 

   Странке у поступку обавештава Наручилац. 

 

 

8.Снимање подземних инсталација 

   Потребно је извршити следеће радове: 

   На основу потписане и оверене пријаве од стране Наручиоца, попунити Изјаву,  

   уплатити Административну таксу, пријавити радове СКН Мали Зворник, 

   преузети податке о геодетској мрежи, извршити њихово плаћање, извршити 
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   снимање инсталације,  израдити елаборат снимања и предати га у СКН Мали 

   Зворник на картирање. Трошкове картирања и издавања Потврде о извршеном  

   снимању плаћа Наручилац. 

  

 

Набавка геодетских услуга, вршиће се по јединичним ценама до износа процењене вредности . 

Количину појединачних услуга није могуће унапред предвидети.  

 

Место изршења услуга: на различитим локацијама на подручју Општине Мали Зворник.. 

 

Уговор се закључује на период од  12 месеци од дана потписивања уговора. 
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
                           

Нема 
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V  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 
 

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

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), (Лиценца за рад геодетске организације издата од 

стране Републичког геодетског завода) (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), 

 

 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). Образац бр.12 

 

1.2. Додатни услови у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, које понуђач мора да 

испуни у поступку јавне набавке а који су наведени у табели на страни 11 и 12 конкурсне 

документације 

 

1.3. 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), 2) и 4) Закона и услов 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

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

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1),2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

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

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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1. 

     

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

за учешће из члана 75. Закона 

о јавним набавкама 

 Упутство како се  доказује испуњеност услова  

Доказивање испуњености обавезних услова за 

правна лица као понуђача, за предузетнике као 

понуђаче и за физичка лица као понуђаче 

 

   

1.1 

Да је регистрован код 

надлежног органа, односно да 

је уписан у одговарајући 

регистар  

 

Члан 75. став 1. тачка 1. Закона 

о јавним набавкама  

 

- Правно лице - извод из регистра Агенције за 

привредне регистре односно извод из регистра 

надлежног суда  

- Предузетник - извод из регистра Агенције за 

привредне регистре или извод из одговарајућег 

регистра 

- Физичко лице - /  

 

  

1.2. 

 Да понуђач и његов законски 

заступник није  осуђиван за: 

 

1. неко  од кривичних дела као 

члан организоване 

криминалне  групе,  

2. кривична дела  против 

привреде, 

3. кривична дела  против 

животне средине, 

4. кривично дело против 

примања и давања мита  и  

5. кривично дело преваре  

 

 Члан 75. став 1. тачка 2. Закона 

о јавним набавкама 

 

Као доказ прилаже се: 

1. За правно лице као понуђача 

  - Извод из казнене евиденције, односно 

уверење основног суда  на чијем је подручју 

седиште домаћег правног лица, односно 

представништва или огранка страног правног 

лица 

- Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда 

у Београду   

2. За законског  заступника правног лица 

Извод из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова да лице није осуђивано за неко од 

наведених кривичних дела (захтев за издавање се 

може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта) 

 3. За предузетника као понуђача 

 Извод из казнене евиденције, односно уверење  

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова 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). 

4. За физичко лице као понуђача 

Извод из казнене евиденције, односно уверење  

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова 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). 
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Докази који се прилажу по одредбама ове тачке 

не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда 

   

1.3. 

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  

 

 

Члан 75. став 1. тачка 4. Закона 

о јавним набавкама 

Као доказ подносилац понуде прилаже : 

1. Уверење Пореске управе Министарства 

финансија Републике Србије да је измирио 

доспеле порезе и доприносе 

2. Уверење Пореске управе јединице локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основну 

изворних локалних јавних  прихода  

 или  потврда надлежног органа да се понуђач  

налази у поступку приватизације. 

Докази који се прилажу не могу бити старији 

од два месеца пре отварања понуда  

     

 

   

1.4 

Да понуђач има важећу дозволу 

надлежног органа  за обављање 

делатности  из предмета јавне 

набавке,  

 

Члан 75. став 1. тачка 5. Закона 

о јавним набавкама 

Доказ:Лиценца за рад геодетске организације 

издата од стране Републичког геодетског завода 
(доставити уз понуду) 

 

1.5 Понуђач је дужан да при 

састављању понуде изричито 

наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и 

да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у 

време подношења понуде (члан 

75. став 2. Закона). 

Попуњен Образац изјаве (Образац12) 

 

 

 2. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  

за учешће из члана 76.  

Закона о јавним набавкама 
 

2.1 Да понуђач располаже 

неопходним пословним 

капацитетом и то:- Понуђач 

треба да докаже да је у 

претходнe три обрачунске 

године (2013., 2014. и 2015.) 

закључио минимум 3 (три) 

уговора на пружању геодетских 

услуга, с тим да за сваку годину 

има минимум по један закључен 

уговор;  Овај доказ треба 

самостално да испуни понуђач 

у случају ако понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, 

Доказ: копије минимум 3 (три) закључена 

уговора на пружању геодетских услуга за претходне 

три године (2013., 2014. и 2015.) с тим да за сваку 

годину треба доставити минимум по један закључен 

уговор на пружању геодетских услуга.  
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односно овај доказ треба да 

испуни група понуђача 

кумулативно.   

 

 

2.2     Да понуђач раполаже 

довољним техничким и 

кадровским капацитетом:  

-1  инжењер геодезије са 

лиценцом издате од стране РГЗ 

РС; 

-1  лице геодетске струке 

Доказ:  фотокопија геодетске лиценце I или 

II реда за геодетског инжењера који је поседују, 

фотокопија радних књижица и М-А образаца за 

запослене геодетског инжењера и лице геодетске 

струке – за лица у сталном радном односу код 

понуђача; За лице које није запослено код 

понуђача: фотокопију уговора о делу, уговора о 

обављању привремених и повремених послова или 

други уговор о радном ангажовању. 

 

2.3 Да понуђач поседује 

неопходна техничка средства и 

опрему за извршење геодетских 

услуга у свом власништву и то: 

1 (једну) тоталну станицу и 1 

(један) нивелир; 

 

Доказ:  Изјава о техничком капацитету 

понуђача (Образац XIII)        

 

 

 

1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 

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

чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и 

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

чл. 75.  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

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

подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

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

оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а 

може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

 

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

страницама надлежних органа. 
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 Понуђач (подизвођач или члан групе) који је уписан у Регистар понуђача, уместо доказа 

по тачкама 1-4. из члана 75. ЗЈН, прилаже копију Решења о упису у Регистар понуђача, односно 

наводи интернет адресу на којој се тај податак може проверити 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде. 

 

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. 
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                      V.1.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У 

ПОСТУПКУ 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 404-9 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012,14/15,68/15), под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _____________________________________________ из _________________, 

Адреса: ______________________________________, Матични број: ______________,у поступку 

јавне набавке услуга- Геодетске услуге,  број 404-9, испуњава све услове из члана 75.  Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то да: 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) понуђач 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) је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

Датум:      Потпис овлашћеног лица понуђача 

___________      М.П.          _______________________________ 
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V.2.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

БРОЈ 404-9 - ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/2012,14/15 и 68/15), под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача, дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Подизвођач ___________________________________________ из _________________, 

Адреса: ______________________________________, Матични број: ______________, 

поступку јавне набавке услуга- Геодетске услуге,  број 404-9, испуњава све услове из члана 75.  

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и 

то да: 

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

регистар; 

2) Подизвођач 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) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 

 

Датум:      Потпис овлашћеног лица подизвођача 

 

________________    М.П.          _______________________________ 

 

 

Напомена: 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VI 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 Мали Зворник,Краља Петра I 38,15318 

Мали Зворник, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга  –Геодетске услуге-,   ЈН 

бр.404-9-НЕ ОТВАРАТИ”. 

Крајњи рок за достављање понуда је  01 .02.2016. године до 12.00 часова. 

Место, време  и начин отварања понуда:  

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник, Краља Петра I 

38,15318 Мали Зворник сали општинског већа.  

Понуде ће се отварати дана  01 .02.2016. године  у 12:15 часова. 

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

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

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

неблаговременом. 

 

Понуда мора да садржи: 

 
1. Изјаву о испуњавању услова из члана 75. Закона (образац V.1) 

2. Образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75.ЗЈН  - за подизвођача  ако иступа  са 

подизвођачем(образац V.2.) 

3.  Образац понуде(образац VII) 

4. Образац Структуре цене (образац VIII) 

5. Модел уговора (образац IX) 

6. Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно) Образац X 

7. Образац изјаве о независној понуди (образац XI) 

8. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.ст.2.Закона (образац XII) 

9. Изјава о техничком капацитету понуђача (образац XIII) 
 

Обавеза понуђача је да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким 

условима који важе у Републици Србији. 

Обавеза понуђача је да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, 

инструкције, форме, услове уговора и спецификације. 

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. 

Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране 

одговорног лица. Уколико понуду подноси група понуђача сваки ОБРАЗАЦ мора бити потписан 

и печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача. Уколико понуду подноси 
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Понуђач који наступа са подизвођачем или група понуђача обрасце копирати у потребном броју 

примерака. 

Свако поље (предвиђено за попуњавање), мора бити попуњено. У обрасцима где је 

предвиђено заокруживање, мора се заокружити одговарајуће.  

Уколико  неко празно поље не треба попунити, на исто ставити косу црту (/) 

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације 

попунити читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране 

овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом. Модел 

уговора потребно је попунити парафирати и оверити печатом на за то предвиђеном месту, чиме 

потврђујете да прихватате све елементе уговора. 

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом.   

 Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.  

 

3. ПАРТИЈЕ – предмет набавке није обликован по партијама 
 

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 

Мали Зворник,Краља Петра I 38,15318 Мали Зворник, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга – Геодетске услуге, ЈН бр. 404-9-НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Геодетске услуге, ЈН бр. 404-9 НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Геодетске услуге ЈН бр. 404-9-НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Геодетске услуге, ЈН бр. 404-9-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 VII), 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 

VII) 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.  
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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 V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглаваљаV.2.). 

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) и 2) 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,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V 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, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ  
 

9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Авансно плаћање није дозвољено.Начин плаћања: не дужем од 45 дана од дана испостављања 

фактуре, а након извршене услуге  

9.2. 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. 

Уговор се закључује на период од  12 месеци од дана потписивања уговора. 

9.3. Предност за домаће понуђаче  
У случају примене критеријума „најнижа понуђена цена“, а у ситуацији када постоје понуде 

понуђача који нуде услуге домаћег порекла и понуде понуђача који нуде услуге страног 

порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди услуге домаћег порекла под 

условом да његова понуђена цена није већа од 5%  у односу на најнижу понуђену цену понуђача 

који нуди услуге страног порекла. 

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит 

правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на 

доходак грађана. 
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Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки 

члан групе понуђача лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана. 

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако je понуђач и 

његов подизвођач лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана. 

Доказ о домаћем пореклу услуге издаје Привредна комора Србије на писани захтев подносиоца 

захтева, у складу са прописима којима се уређује царински систем, сходно Правилнику о начину 

доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла (Сл. гл. РС 33/2013). 
 

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, 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. 

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

92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 
 

 

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

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да у моменту потписивања 

уговора а најкасније пет дана од дана потписивања уговора достави Наручиоцу: 

1. Гаранцију за добро извршење посла (коју доставља најповољнији понуђач при 

закључењу уговора): (БЛАНКО СОЛО МЕНIЦА, прописно потписана и оверена, 

која ће представљати  средство обезбеђења за добро извршење посла, са меничним 

овлашћењем на попуну у износу до 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а.  

Уз меницу изабрани   понуђач је дужан да  достави и следећа документа: 

 прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и  

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

 фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за 

пренос средстава и 

 фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 

понуђача 

 фотокопију захтева за регистрацију менице 

Напомена:   Овера  картона  депонованих потписа, од стране овлашћене  банке, не 

може бити старија од дана упућивања позива (доставља се у фотокопији). 

Наведено средство обезбеђења за добро извршење посла биће враћено Извршиоцу услуга,на 

писани захтев у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

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

Мали Зворник, Краља Петра I бр.38 Мали Зворник или на email: 

dragana.markovic@malizvornik.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 
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недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

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

објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације , за јавну набавку услуга 

Геодетске услуге  ЈН бр. 404-9 
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. 
 

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 

СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је дао дужи рок плаћања.  

  

17. 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 немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве кандидат односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора ,односно оквирног споразума у 
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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 може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује 

обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страницим, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права који се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 

најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда ,а у поступку јавне набавке мале 

вредности и квалификационог поступка ,ако је примљен од стране наручиоца три 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, а наручилац исте није отклонио. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 

пре истека рока за подношење захтева из члана 149. Става 3. и 4.  ЗЈН, а подносилац захтева га 

није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог закона. 

 

После доношења одлуке о додели уговора,за јавну набавку мале вредности и  доношења одлуке 

о додели уговора  на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу Јавних 

набавки..  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 

динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, у пољу „позив на 

број“  уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, 

сврха: Такса за ЗПП са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 

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

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

 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року 

од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр.________________ од____________2016. године, за јавну набавку услуга  - Геодетске 

услуге,  ЈН број 404-9 

 

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 учеснима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 

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

и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку Геодетске услуге – 

достављамо Вам следећу    

                                               

ПОНУДУ 

 

1. Да квалитетно извршимо све услуге у складу са наведеним условима из конкурсне 

документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 

 Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: динара 

ПДВ динара 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом динара 

Словима: 

 

2.Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом 

 

3.Важност понуде: _____ ( _____________) дана рачунајући од дана отварања понуда (не може 

бити краћи од 30 дана) 

 4. Плаћање ће се вршити : у року од _______ од дана испостављања фактуре, а након  извршења 

услуге;( не дужем од 45 дана од дана испостављања фактуре, а након извршене услуге ) 

 

 

 

 

          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

  

     М.П. ______________________________ 

 

 

 

 

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

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

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

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 26 of 34 

-Конкурсна документација  јавна набавка мале вредности- Геодетске услуге 404-9 

 

 
 

VIII СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 
                 

      ТЕХНИЧКА     С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 

Геодетске услуге  ЈНМВ бр.404-9 

 

1.Снимање и катастарско топографских планова за пројектовање: 

   1.1.  Парцеле до 0,30 ха.....................................= _____________динара без ПДВ-а 

   1.2.  Сваки наредни ар.......................................= _____________динара без ПДВ-а 

 

2.Снимање и израда катастарско топографских планова за потребе пројектовања: 

   За линијске објекте (инфраструктура, путеви, водовод, канализација) до 

   7 метара ширине. 

   1 метар дужине..................................................= _____________динара без ПДВ-а 

 

3.Деоба парцела по урбанистичком пројекту: 

   3.1.Парцела новог стања до 10 ари................= _____________ динара без ПДВ-а 

   3.2.за сваки наредни ар....................................= _____________ динара без ПДВ-а 

 

4.Деоба парцела (ван грађевинског земљишта): 

   4.1.Две парцеле новог стања..........................=_____________ динара без ПДВ-а 

  4.2.Свака наредна парцела............................ = _____________ динара без ПДВ-а 

 

5.Уплањење објеката: 

   5.1.Објекат до 100м2 у основи........................ = _____________ динара без ПДВ-а 

   5.2.Сваки наредни м2.......................................= ______________ динара без ПДВ-а 

 

6.Израда пројеката геодетског обележавања: 

   6.1.Пројекат за једну парцелу до 10 ари........ =_____________ динара без ПДВ-а 

   6.2.Пројекат за једну парцелу преко 10 ари... =_____________ динара без ПДВ-а 

   6.3.За сваку наредну парцелу у оквиру истог пројекта  

         до 10 ари......................................................=_____________ динара без ПДВ-а 

  6.4.За сваку наредну парцелу у оквиру истог пројекта  за 

         Једну парцелу преко 10 ари....................... =_____________ динара без ПДВ-а 

 

7.Омеђавање парцела и линијских објеката:  

   7.1.Парцела до 30 ари.......................................= _____________ динара без ПДВ-а 
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   7.2.Сваки наредни ар........................................= _____________ динара без ПДВ-а 

   7.3.Линијски објекат до 100 м. Дужине..........= _____________ динара без ПДВ-а 

   7.4.Сваки наредни метар дужине....................= _____________ динара без ПДВ-а 

 

8.Снимање подземних инсталација: 

     8.1.Све инсталације до 50 метара дужине. = _____________ динара без ПДВ-а 

     8.2.Сваки наредни метар дужине................= _____________ динара без ПДВ-а 

 

 
 

УКУПНО:..........................................................=________________ динара без ПДВ-а 

УКУПНО:..........................................................=________________ динара са  ПДВ-ом 

 

           

 

            Датум:                                                       М.П.                                       Потпис понуђача 

 

___________________                                                                                   _____________________ 
 

Напомена: Цене ће се бодовати збирно. 

Место изршења услуга: на различитим локацијама на подручју Општине Мали Зворник. 

Набавка геодетских услуга, извршиће се по јединичним ценама до износа процењене вредности. 

Количину појединачних услуга није могуће унапред предвидети. 

 

Упуство за попуњавање обрасца структурне цене: 
Образац структура цене, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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                                                  IX         МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА 

 -  Геодетске услуге- 

Закључен између: 

 

Наручиоца: Општине Мали Зворник ,  

са седиштем у Малом Зворнику, улица Краља Петра I 38, 

ПИБ: 102143310 

Матични број: 07170874 

Број рачуна: 840-88640-85        

Назив банке:Управа за трезор 

Телефон:015/471-300 

кога заступа:Председник Зоран Јевтић,дипл.инж.рударства 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

Понуђача: ................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 

Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

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

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Извршилац услуга), 

 

Који наступа са подизвођачем 

:__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Који наступа  као заједничка понуда:____________________________________________ 

        _____________________________________________ 

        _____________________________________________ 

 

ЈН Број:404-9 

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од____________________ 

Предмет уговора 

     Члан 1.  

Предмет уговора је пружање  геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник, а 

Извршилац услуга прихвата да за рачун Наручиоца изведе геодетске услуге на подручју 

општине Мали Зворник, у свему према понуди  број ____________од ____________ 2016.године 

(Понуда број ____________од ____________ 2016.године је саставни део овог Уговора), а на 

захтев Наручиоца.  

 

Вредност уговора 

Члан 2. 
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            Наручилац се обавезује да наведене услуге, плати Извршиоцу услуга, по међусобно 

уговореним јединичним ценама из прихваћене Понуде бр.________ од ________.2016. године. 

Исте су  фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су 

одређене.  

Укупна вредност услуга у уговореном периоду не може бити већа од средстава 

планираних Финансијским планом Наручиоца, односно износа процењене вредности  до 

2.833.333,00 динара без ПДВ-а односно 3.400.000,00 динара са ПДВ-ом. 

            

Рок плаћања 

Члан 3. 

Општина Мали Зворник се обавезује да ће уплату за извршене услуге извршити у року од 

_____ дана  по испостављању фактуре, а након  извршених услуга. 

Члан 4. 

            Извршилац услуга се обавезује да ће геодетске услуге на различитим локацијама на 

територији општине Мали Зворник, обавити по подношењу захтева од стране Наручиоца 

квалитетно и у року од 8 дана од дана примања захтева .  

 

Обавезе Извршиоца 

Члан 5. 

            Извршилац услуга се обавезује да извршење услуга започне одмах по потписивању овог 

Уговора, а да појединачне геодетске услуге из тачки  1,2,3,4,5,6,7 и 8 Техничке спецификације из 

поглавља VIII Структуре цене која је саставни део конкурсне документације изведе у року од 8 

дана од дана примања захтева за извршење услуга од стране Наручиоца. Техничка 

спецификација из поглавља VIII Структуре цене је саствни део овог уговора. 

             По окончању радног налога ,документацију у папирном и дигиталном облику 

Извршилац услуга одмах доставља у општинску управу општине Мали Зворник,Краља Петра I 

38,Мали Зворник,особи која је издала радни налог . 

 Наручилац има право на рекламацију достављене документације ,у том случају је дужан 

да уложи приговор без одлагања ,одмах након преузимања исте, а најкасније у року од 24 часа 

од преузимања. 

  

 

Обавезе Наручиоца 

Члан 6. 

           Наручилац услуга се обавезује да Извршиоцу услуга поднесе прецизан захтев за 

обављање услуга из овог Уговора и да обезбеди контролу над извршењем уговорених обавеза, 

преко својих стручних служби.                                                          

         

Члан 7. 

У случају прекорачења рока из члана 4.и члана 5. овог уговора или неодазивања на позив 

Наручиоца или неизвршавање других уговорних обавеза, Наручилац задржава право да откаже 

предметни Уговор и пусти на наплату средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 

Средства обезбеђења 

               Члан 8. 

Извршилац услуга се обавезује да, у моменту потписивања уговора, а најкасније пет дана 

од дана потписивања уговора Наручиоцу преда средства финансијског обезбеђења, и то:  

-Гaранцију за добро извршење посла:БЛАНКО  (СОЛО) МЕНИЦА,прописано 

потписана и оверена ,која ће представљати средство обезбеђења за добро извршење посла, са 

меничним овлашћењем на попуну у износу од  10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 

коју наручилац може употребити у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране понуђача. 
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              Члан 9. 

 

Овај уговор се закључује на период од   12 месеци од дана потписивања уговора 

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну обострану 

сагласност уговорних страна, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 

 

 Члан 10. 

           Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор са Извршиоцем услуга у следећим 

случајевима: 

-Ако се Извршилац услуга не одазове по издатом захтеву 3.пута; 

-Ако Извршилац радова касни у роковима за извршење услуга који су дефинисани у члану 4 и 

5.овог Уговора више од 40% предвиђеног времена; 

-Ако Извршилац радова не испуни обавезу из члана 5. став 2. овог Уговора; 

-ако Извршилац радова ангажује подизвођаче који нису учесници  позива; 

-Ако Извршилац радова ангажује раднике који нису у радном односу код Извршиоца радова или 

Подизвођача који су били учесници позива; 

-Ако Извршилац радова неквалитетно изврши услуге због којих је Наручилац претрпео штету. 

                               

                                                                            

Раскид уговора 

       Члан 11. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

 

        Члан 12. 

За све што није предвиђено овим  уговором важе одредбе Закона о облигационим 

односима. 

У случају спора  надлежан је  Привредни  суд у Ваљеву. 

                 

         Члан 13. 
Овај уговор је сачињен у  6 ( шест) истоветних примерка који имају снагу оригинала, од 

којих по 3 (три) примерка добија свака уговорна страна.  

 
 

 

  ИЗВРШИЛАЦ            НАРУЧИЛАЦ 

 

      ____________________                     _________________________ 

                 Зоран Јевтић, дипл.инж.руд. 

 

 

 

 

 

 

Напомена:модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери печатом и 

потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора ! 
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                                           X 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 ТРОШКОВА ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно, уколико понуђач достави образац 

сматраће се да захтева накнаду трошкова у складу са чланом 88. став 3. Закона. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке мале вредности , Геодетске услуге ЈН број 404-9 поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена:  

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 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. 
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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, („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 , 

14/15,68/2015 у даљем тексту: Закон) као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач___________________________________________[навести назив понуђача]у 

поступку јавне набавке Геодетске услуге бр. 404-9, поштовао је 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. 

 

 

          Датум   Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац XIII 

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА                          

 

 

__________________________ 

/ назив понуђача/ 

 

__________________________ 

/адреса понуђача / 

 

__________________________ 

/датум изјаве/ 

 

 

 

И  З  Ј  А  В  А 

 О 

 ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да понуђач 

___________________________________________________________________________ 

располаже  следећим техничким капацитетом: 

 

Н А З И В ј.м. 
количина 

располаже тражено 

1 2 3 4 

Тоталне станице ком  1 

Нивелир ком  1 

 

 

Овом изјавом јемчимо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу за 

аутентичност и истинитост достављених података у вези техничке опремљености понуђача, 

тачних назива, техничких карактеристика и исправности опреме. 

 

 

 

                 ПОНУЂАЧ 

            М.П.           ________________________ 

          (потпис одговорног лица) 

 
 

Напомена:  
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. Образац потписује и оверава 

овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Образац потписује и оверава 

овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 

 

 


