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КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 
 

Општина Лајковац-Општинска управа Лајковац, Омладински 
трг бр 1 14224 Лајковац 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА – Изградња затвореног базена  
 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

ЈАВНА НАБАВКА бр. 57/19 
 

  НА ОСНОВУ ЧЛАНА  36. СТАВ  1 .ТАЧКА 5. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
(„СЛ. ГЛАСНИК РС” БР. 124/12, 14/15 И 68/15   НАКОНН ДОБИЈЕНОГ  
МИШЉЕЊА УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 404-02-243/19 СА 

ПОНУЂАЧЕМ „Alex Engineering  & Construction“ д.о.о. Београд СА КОЈИМ ЈЕ  ЈП 
ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ  И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ (КОЈА ЈЕ  

ПРЕСТАЛА ДА РАДИ И ОБРИСАНА ИЗ РЕГИСТРА  ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА)  
ИМАЛА    УГОВОР ЗА  ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  И ИЗГРАДЊУ  

ЗАТВОРЕНОГ БАЗЕНА У ЛАЈКОВЦУ 
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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 5) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), 
Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-243/19 од 07.05.2019, Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број ЈН бр 57/19, 404-146/IV-19 од 
05.06.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН бр  
57/19, 404-146/IV-19 од 05.06.2019. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 
за јавну набавку – Изградња затвореног базена 

ЈН бр 57/19 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, 
место извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

 
3. 

 
III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
4. 

IV Критеријуми за доделу уговора 12. 

V Обрасци који чине саставни део понуде 13. 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 46. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. ЈН бр 57/19 су радови Изградња затвореног базена 
– ОРН: 45212212-радови на изградњи базена за пливање, 45311100-радови на 
постављању електричних инсталација, 45330000-водоинсталатерски и 
санитарни радови, 45351000-машински и инсталатерски радови, 45400000-
завршни грађевински радови. 
  

2. Партије 

Јавна набавка није обликована по партијама  

 

3. Врста поступка: 
Преговарачки поступак по члану  36 став 1. тачка 5. Закона о јавним набавака 
на основу мишљења  Управе за јавне набавке 404-02-243/19 од 07.05.2019. 
Управа за јавне набавке дала је мишљења да је, у конкретном случају, 
основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда, на основу члана 36. став 1. тачка 5) ЗЈН.  Позив за 
учествовање у овом преговарачком поступку биће упућен  понуђачу „Alex 
Engineering & Construction“  доо Београд обзиром да је са наведеним 
понуђачем закљуен првобитни уговор број 1628/16 са Јавним предузећем  
Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац које  је престало  са 
радом, постојањем и које је обрисано из  Регистра привредних субјеката. 
 

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
Врста, опис и количина радова дати су у техничкој спецификацији која је 
саставни део Конкурсне документације  
Контрола извођења радова ће се спроводити преко надзорног органа. 
Извођач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који важи 
за извођење наведених радова.  
Радови ће се изводити на територији општине Лајковац. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
 
 

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) ЗЈН); 
 

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) ЗЈН); 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време. подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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5. 

Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (чл. 
75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН).....[навести 
дозволу за обављање 
делатности која је предмет 
јавне набaвке]; 
 
 

ДОЗВОЛА Наручилац за предметну 
ЈН бр 57/19 од понуђача не захтева 
да поседују дозволу надлежног 
органа за издавање дозволе из 
разлога што таква дозвола није 
предвиђена посебним прописом 
 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује 
на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V 
ове конкурсне документације), 
којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да 
испуњава додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке из чл. 76. 
ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 

 

 
 
 

- да је у претходне 3 обрачунске 
године (2016, 2017. и 2018.) 
остварио пословни  приход у 
минималном износу од 
10.000.000,00 динара  
- да није био у блокади у 
претходних 6 месеци, до дана 
објављиваља конкурсне 
документације  на Порталу јавних 
набавки 
- Доказ: Фотокопија биланса 
успеха за 2016, 2017 и 2018-у годину 
- Потврда НБС о броју дана 
неликвидности 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

- да је у претходне 3 године пре 
објављивања конкурсне 
документације на Порталу јавних 
набавки и сајту Наручиоца изводио 
грађевинске, електро и машинске 
радове, укључујући и радове на 
монтажи базенске технике, на 
минимум 2 (два) јавна Затворена 
базена минималних димензија 33x25 
метара и дечијем (или непливачком 
базену) минималних димензија 
10x10 метара, чије је вредност 
уговора већа од 10.000.000,00 РСД 
без обрачунатог ПДВ-а. 
- Докази: Референц листа 
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изведених радова са називом 
наручиоца, предметом уговора, 
бројем и датумом уговора, 
вредностима изведених радова из 
уговора, потписана и оверена 
печатом од стране понуђача  
- Потврде наручилаца о 
изведеним радовима које морају 
бити попуњене, потписане и 
оверене печатом овлашћеног лица 
наручиоца. Уз потврде за 
референце обавезно 
приложитифотокопије уговора и 
окончане ситуације (прва и 
последња страна окончанеситуације 
са рекапитулацијом радова).Уколико 
је уговор анексиран, неопходно је 
доставити све анексе тог 
уговорауколико се њима мења 
првобитно уговорена цена. Уколико 
је понуђач у реализацији уговора 
наступао у групи понуђача, биће му 
призната само вреднострадова коју 
је самостално извео и потребно је 
доставити о томе одговарајућидоказ 
- уговоре и/или ситуације 
између чланова групе понуђача 
илидруге доказе на основу којих се 
може утврдити тачан износ и 
врстаизведених радова од стране 
понуђача 
 
 
 
 
 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

 Да понуђач у тренутку подношења 
понуде располаже довољним 
кадровским капацитетом односно:- -
дипломираног инжењера грађевине 
који поседује лиценцу ИКС за 
одговорног извођача 
хидротехничких објеката и 
инсталација водовода и 
канализације (лиценца бр.414 )или 
одговорног извођача радова 
грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на 
објектима хидроградње ( лиценца 
бр.413) – минимум 1 лице; 
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 -дипломираног инжењера 

електротехнике који поседује 
лиценцу за одговорног извођача 
радове електроенергетских 
инсталација средњег и ниског 
напона (лиценца бр.450) – минимум 
1 лице; 
- дипломираног инжењера 
машинства који поседује лиценцу 
ИКС за одговорног извођача радова 
термотехнике, термоенергетике, 
процесне и гасне технике (лиценца 
бр 430) – минимум 1 лице 
- Докази: М А обрасци пријаве на 

обавезно социјално осигурање и 
уговори о радном односу 
односно другом облику 
ангажовања код понуђача у 
складу са Законом о раду, за сва 
лица 

- Фотокопије Лиценце Инжењерске 
коморе Србије и Потврде о року 
важности истих, за инжењере 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под 
редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом.  
 

 Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у 
табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем 
ДОЗВОЛЕ Наручилац за предметну ЈН бр 57/19 од понуђача не 
захтева да поседују дозволу надлежног органа за издавање дозволе 
из разлога што таква дозвола није предвиђена посебним 
прописом.  

   
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за 
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.  

 
 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. 
 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од 
понуђача, са којим се на основу мишљења управе одобрава примена 
овог поступка, или чија је понуда оцењена као прихватљива затражи да 
достави копију захтеваних доказа о испуњености услова. У моменту 
подношења понуде понуђач може доказати услове изјавом али понуђач 
чија понуда буде оцењена као прихватљива ће бити дужан да достави 
копије или на увид оригинале или оверене копије доказа.  
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Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 
пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – 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. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није 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 
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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). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - 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 надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1. Финансијски капацитет:да је у претходне 3 обрачунске године 

(2016, 2017. и 2018.) остварио пословни приход у минималном 
износу од 10.000.000,00 динара  
да није био у блокади у претходних 6 месеци, до дана 
објављиваља конкурсне документације  на Порталу јавних 
набавки Доказ: Доказ: Фотокопија биланса успеха за 2016, 2017 
и 2018-у годину 
Потврда НБС о броју дана неликвидности 

2. Пословни капацитет: да је у претходне 3 године пре 
објављивања конкурсне документације на Порталу јавних 
набавки и сајту Наручиоца изводио грађевинске, електро и 
машинске радове, укључујући и радове на монтажи базенске 
технике, на минимум 2 (два) јавна Затворена базена 
минималних димензија 33x25 метара и дечијем (или 
непливачком базену) минималних димензија 10x10 метара, чије 
је вредност уговора већа од 10.000.000,00 РСД без обрачунатог 
ПДВ-а Докази: Референц листа изведених радова са називом 
наручиоца, предметом уговора, бројем и датумом уговора, 
вредностима изведених радова из уговора, потписана и 
оверена печатом од стране понуђача Потврде наручилаца о 
изведеним радовима које морају бити попуњене, потписане и 
оверене печатом овлашћеног лица наручиоца. Уз потврде за 
референце обавезно приложитифотокопије уговора и окончане 
ситуације (прва и последња страна окончанеситуације са 
рекапитулацијом радова).Уколико је уговор анексиран, 
неопходно је доставити све анексе тог уговорауколико се њима 
мења првобитно уговорена цена. Уколико је понуђач у 
реализацији уговора наступао у групи понуђача, биће му 
призната само вреднострадова коју је самостално извео и 
потребно је доставити о томе одговарајућидоказ 
уговоре и/или ситуације између чланова групе понуђача 
илидруге доказе на основу којих се може утврдити тачан износ 
и врстаизведених радова од стране понуђача 

3. Кадровски капацитет: Да понуђач у тренутку подношења 
понуде располаже довољним кадровским капацитетом 
односно:- -дипломираног инжењера грађевине који поседује 
лиценцу ИКС за одговорног извођача хидротехничких објеката 
и инсталација водовода и канализације (лиценца бр.414 )или 
одговорног извођача радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима хидроградње ( 
лиценца бр.413) – минимум 1 лице; 
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-дипломираног инжењера електротехнике који поседује 
лиценцу за одговорног извођача радове електроенергетских 
инсталација средњег и ниског напона (лиценца бр.450) – 
минимум 1 лице; 
- дипломираног инжењера машинства који поседује лиценцу 
ИКС за одговорног извођача радова термотехнике, 
термоенергетике, процесне и гасне технике (лиценца бр 430) – 
минимум 1 лице 
Докази: М А обрасци пријаве на обавезно социјално осигурање 
и уговори о радном односу односно другом облику ангажовања 
код понуђача у складу са Законом о раду, за сва лица 
Фотокопије Лиценце Инжењерске коморе Србије и Потврде о 
року важности истих, за инжењере 

 
 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа.  
  
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. 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“. 
2. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 
 

Предмет преговарања је укупна понуђена  цена. Преговарање ће се извршити у 
два преговарачка круга и то: 
Први круг,  пола сата  по истеку рока за подношење понуда  на месту  
наведеном у позиву за подношење понуда, где ће се комисија упознати са  
елементима поднете понуде. О  наведеном  ће бити вођен записник о отварању 
понуде.  По завршетку   отварања односно упознавања са елементима поднете 
понуде  комисија наручиоца   ће реално  проценити  свој значај за понуђача, 
као и добро упознати  понуђача и његовог пословни положај, укључујући 
тржишне услове у којима ради, трошкове и цене. 
Други круг: Комисија ће у року од пет дана   заказати други  круг преговора,  
писаним путем позвати понуђача навођењем датума времена и места 
преговора. Комисија наручиоца ће на основу  упознавања  стања тржишта  од  
понуђача за тражити процентуално снижење понуђене цене и то по  основу: 

1. тржишних услова у којима се ради, трошкова и цена; 
2. значаја посла за понуђача  односно учешћа посла, израженог у 

вредности, у приходима које је остварио у претходној години и који се 
налазе у билансу успеха; 

3. непредвидивости, односно  вероватноће да остварени у претходној 
години не значи да ће бити остварени и у текућој; 

4. понуђених јединичних за цена за које комисија утврди да нису у склади 
са  тржишним условима. 

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена 
не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава 
квалитет предмета набавке. 
Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац техничке спецификације и структуре понуђене цене, са 

упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 6). 

7) Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 
Изградња затвореног базена , ЈН број 57/19 
 
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 

 
 
 

Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико) 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

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: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико) 

 

 
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: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико) 

 

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: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико) 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико) 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Врста правног лица (микро, мало, 
средње, велико) 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Изградња затвореног базена 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања  
 Плаћање Извођачу врши се у законском року који  је  45 дана од дана 
пријема привремених ситуација и окончане ситуације на писарницу 
Наручиоца, испостављених на основу изведених количина уговорених 
радова, оверених од стране одговорног лица Наручиоца и надзорног 
органа. 
Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% 
вредности уговорених радова без ПДВ-а. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача. 
Извођачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

 
Рок важења понуде:  __________ дана од дана отварања ( уписати број 
дана)  
Рок важења не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
 
 

  
 Рок за извођење радова износи максимално 30 календарских дана од 
дана увођења Извођача у посао. 
 

  
 Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у 
складу са условима произвођача, који тече од дана извршене 
примопредаје радова Наручиоцу. 

  
 Место извођења радова  –  територија Општине Лајковац 
 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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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. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ  ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
Предмет ЈН Јединица 

мере 
Количи

на 
Јединична цена 

без ПДВ-а 
Укупна цена  без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 (3*4) 

 
 

  ЕЛЕКТРО РАДОВИ                

1 Nabavka, isporuka i ugradnja rasvete bazena  

 

 

    

 

koja se preko šinskog razvoda postavlja na  

 

 

    

 

podkonstrukciju koja se fiksira za Hupro   

 

 

    

 

elemente hale. Reflektor je sa LED izvorom  

 

 

    

 

svetlosti 180 W, 19800 lm, IP 66,6500K. set 40.00 x 

 
=   

  

 

 

 

    2 Nabavka i postavljanje razvodnog ormana 
elektromotornog pogona galerije RO-VK-GA. 
Orman je od dekapiranog lima 2mm sa 
bravicom i ključem ofarban osnovnom i 
završnom bojom u zaštiti IP55, proizvodnje 
EVROTEHNA ili odgovarajuće, dimenzija 
takvih da u njega stane sledeća oprema:     

 

  
 

  
    prekidači        

 
  

     1 kom. Prekidač sa termomagnetnom 
zaštitom, 63A, 4P, 36kA, proizvodnje Moeller, 
LZMC1-4-A63-I, kat.br. 111913 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     1 kom. Naponski okidač 24V AC/DC, 

proizvodnje Moeller, NZM1-XA24AC/DC, 
kat.br. 259708 ili sl.     

 

  
 

  
     1 kom. Zaštitni uređaj diferencijalne struje za        
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montažu sa LZM prekidačima, proizvodnje 
Moeller, NZM1-4-XFIR, kat.br. 104608 ili 
odgovarajuće; 

  - transformatori        
 

  
     1 kom. Trafo 230/24 V, 400VA, proizvodnje 

Moeller, STN0.4(230/24), kat.br. 221513 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
    automatski osigurači prekidne moći 10kA        

 
  

     11 kom. Automatski osigurač od 6A, klasa 
B, 10kA, 1P, proizvodnje Moeller, PL7-B6/1, 
kat.br. 262673 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
     1 kom. Automatski osigurač od 10A, klasa 

B, 10kA, 1P, proizvodnje Moeller, PL7-B10/1, 
kat.br. 262674 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
     14 kom. Automatski osigurač od 6A, klasa 

B, 1P, 10kA, proizvodnje Moeller, PL7-B6/1, 
kat.br. 262673 ili odgovarajuće. sa pomoćnim 
kontaktom 1NO+1NC, 6A, 230V, proizvodnje 
Moeller, ZP-IHK, kat.br. 286052 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     1 kom. Automatski osigurač od 10A, klasa 

B, 10kA, 1P, proizvodnje Moeller, PL7-B10/1, 
kat.br. 262674 ili odgovarajuće sa pomoćnim 
kontaktom 1NO+1NC, 6A, 230V, proizvodnje 
Moeller, ZP-IHK, kat.br. 286052 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     1 kom. Automatski osigurač od 10A, klasa 

B, 10kA, 2P, proizvodnje Moeller, PL7-B10/2, 
kat.br. 262762 ili odgovarajuće sa pomoćnim 
kontaktom 1NO+1NC, 6A, 230V, proizvodnje 
Moeller, ZP-IHK, kat.br. 286052 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     3 kom. Automatski osigurač od 16A, klasa 

C, 10kA, 1P, proizvodnje Moeller, PL7-C16/1, 
kat.br. 262704 ili odgovarajuće sa pomoćnim 
kontaktom 1NO+1NC, 6A, 230V, proizvodnje     
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Moeller, ZP-IHK, kat.br. 286052 ili 
odgovarajuće; 

    4 kom. Automatski osigurač od 10A, klasa 
C, 10kA, 1P, proizvodnje Moeller, PL7-C10/1, 
kat.br. 262702 ili odgovarajuće sa pomoćnim 
kontaktom 1NO+1NC, 6A, 230V, proizvodnje 
Moeller, ZP-IHK, kat.br. 286052 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     6 kom. Automatski osigurač od 6A, klasa C, 

10kA, 1P, proizvodnje Moeller, PL7-C6/1, 
kat.br. 262701 ili odgovarajuće sa pomoćnim 
kontaktom 1NO+1NC, 6A, 230V, proizvodnje 
Moeller, ZP-IHK, kat.br. 286052 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     1 kom. Automatski osigurač od 25A, klasa 

C, 10kA, 3P, proizvodnje Moeller, PL7-C25/3, 
kat.br. 263411 ili odgovarajuće sa pomoćnim 
kontaktom 1NO+1NC, 6A, 230V, proizvodnje 
Moeller, ZP-IHK, kat.br. 286052 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     1 kom. Automatski osigurač od 20A, klasa 

C, 10kA, 2P, proizvodnje Moeller, PL7-C20/2, 
kat.br. 263360 ili odgovarajuće, sa pomoćnim 
kontaktom 1NO+1NC, 6A, 230V, proizvodnje 
Moeller, ZP-IHK, kat.br. 286052 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
    motorno zaštitni prekidači        

 
  

     4 kom. Motorno zaštitni prekidač, 0.10-
0.16A, 400V, 3P, proizvodnje Moeller, Z-MS-
0,16/3, kat.br. 248406 ili odgovarajuće, sa 
pomočnim kontaktom 2CO, 6A, 230V, 
proizvodnje Moeller, ZP-NHK, kat.br. 248402 
ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
     3 kom. Motorno zaštitni prekidač, 0.16-

0.25A, 400V, 3P, proizvodnje Moeller, Z-MS-
0,25/3, kat.br. 248403 ili odgovarajuće sa     
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pomočnim kontaktom 2CO, 6A, 230V, 
proizvodnje Moeller, ZP-NHK, kat.br. 248437 
ili odgovarajuće; 

    1 kom. Motorno zaštitni prekidač, 0.40-
0.63A, 400V, 3P, proizvodnje Moeller, Z-MS-
0,63/3, kat.br. 248405 ili odgovarajuće sa 
pomočnim kontaktom 2CO, 6A, 230V, 
proizvodnje Moeller, ZP-NHK, kat.br. 248437 
ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
     2 kom. Motorno zaštitni prekidač, 0.63-1.0A, 

400V, 3P, proizvodnje Moeller, Z-MS-1,0/3, 
kat.br. 248406 ili odgovarajuće sa pomočnim 
kontaktom 2CO, 6A, 230V, proizvodnje 
Moeller, ZP-NHK, kat.br. 248437 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
    priključnice        

 
  

     1 kom. Utičnica sa zaštitnim uzemljenjem za 
montažu na DIN šinu, 230V, proizvodnje 
Moeller, Z-SD230, kat.br. 266875 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
    grebenasti prekidači        

 
  

    18 kom. Grebenasti prekidač 10A, HAND-0-
AUTO, 2P, IP54, montaža na vrata ormara, 
proizvodnje Moeller, TM-2-15432/EZ, kat.br. 
016878 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    10 kom. Grebenasti prekidač 10A, 1-2-A, 1P, 

IP54, montaža na vrata ormara, proizvodnje 
Moeller ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
     1 kom. Grebenasti prekidač 10A, 0-1, 1P, 

montaža na vrata ormara, proizvodnje 
Moeller ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    kontaktori        

 
  

    25 kom. Energetski kontaktor 7A, AC3, 3kW, 
5NO+1NC, sa komandnim naponom 230V, 
proizvodnje Moeller, DILM7-21(230V50Hz),     
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kat.br. 276620 ili odgovarajuće; 

   2 kom. Energetski kontaktor 18A, AC3, 
7.5kW, 3P, sa komandnim naponom 230V, 
1NO, proizvodnje Moeller, DILM17-
10(230V50Hz), kat.br. 277004 ili 
odgovarajuće sa pomoćnim kontaktima 
1NO+1NC, proizvodnje Moeller, DILA-XHI11, 
kat.br. 276421 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    1 kom. Energetski kontaktor 32A, AC3, 

15kW, 3P, sa komandnim naponom 230V, 
1NO, proizvodnje Moeller, DILM32-
10(230V50Hz), kat.br. 277260 ili 
odgovarajuće sa pomoćnim kontaktima 
1NO+1NC, proizvodnje Moeller, DILA-XHI11, 
kat.br. 276421 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    pomoćni kontaktori        

 
  

    3 kom. Pomoćni kontaktor 4A, 2NO+2NC, sa 
komandnim naponom 24V, proizvodnje 
Moeller, DILA-22(24V,50Hz), kat.br. 276386 
ili odgovarajuće; sa pomoćnim kontaktima 
4NO, 4A, proizvodnje Moeller, DILA-XHI40, 
kat.br. 276428 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    1 kom. Pomoćni kontaktor 4A, 2NO+2NC, sa 

komandnim naponom 24V AC, proizvodnje 
Moeller ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    pomoćni kontaktori        

 
  

     47 kom. Pomoćni kontaktor 4A sa 4 
preklopna kontakta (4CO), sa komandnim 
naponom 230V     

 

  
 

  
    rele        

 
  

     1 kom. Relej simetrije faza, 3x380V, 50Hz, 
2CO, proizvodnje Moeller, EMR4-F500-2, 
kat.br. 221784 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    signalne lampice        
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    36 kom. Diodna lampica, crvena, 24V, AC        
 

  
     31 kom. Diodna lampica, zelena, 24V, AC        

 
  

     3 kom. Signalna lampica, 230V, crvena, 
proizvodnje Moeller ili odgovarajuće, M22-L-
R, kat.br. 216772 + M22-A, kat.br. 216374 + 
M22-LED230-R, kat.br. 216564 ili sl.     

 

  
 

  
     134 kom. Dioda, 24V, 0.5A        

 
  

    vremenski rele        
 

  
    1 kom. Vremenski rele 230V, 50Hz, sa 

jednim preklopnim kontaktom 5A, 230V AC, 
sličan tipu ETR2-44 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    tasteri        

 
  

     1 kom. Samoblokirajući gljivasti Not-Aus 
taster 1NO+1NC, 10A, 230 V, proizvodnje 
Moeller, M22-PV/K11, kat.br. 216516 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     1 kom. Taster 1NO, crvene boje predviđen 

da bude "TEST", za ugradnju na vrata 
ormara.     

 

  
 

  
     1 kom. Taster 1NO, crvene boje predviđen 

da bude "TEST POŽAR", za ugradnju na 
vrata ormara.     

 

  
 

  
     1 kom. Taster 1NO, crne boje predviđen da 

bude "RESET POŽAR", za ugradnju na vrata 
ormara.     

 

  
 

  
     1 kom. Taster 1NO, zelene boje predviđen 

da bude "START", za ugradnju na vrata 
ormara.     

 

  
 

  
     1 kom. Taster 1NC, crvene boje predviđen 

da bude "STOP", za ugradnju na vrata 
ormara.     

 

  
 

  
   - osvetljenje        

 
  

     1 kom. Lampa za osvetljenje ormana, fluo 
svetiljka 1x8W, proizvodnje Moeller, XVTL-     
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SRL/S ili odgovarajuće; 

   - dodatna oprema        
 

  
     1 kom. Kontrolni uređaj za praćenje 

potrošnje, trenutnog opterećenja po fazama i 
ostalih pratećih parametara, proizvodnje 
Schneider, tip PM5110 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
     3 kom. Strujni reduktori sa prenosnim 

odnosom 50/5 A/A za kontrolnu jedinicu 
PM510, proizvodnje Schneider ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
   montažna ploča, šine za faze, zemlju i nulu, 

provodnik za šemiranje, kleme i ostali 
materijal potreban za izradu i funkcionisanje 
razvodnog ormana.     

 

  
 

  
   Komplet sa povezivanjem  RO-VK-GA 

kompl. 1 
 

x = 
 

  
3 Nabavka i postavljanje razvodnog ormana 

elektromotornog pogona suterena RO-VK-
SU. Orman je od dekapiranog lima 2mm sa 
bravicom i ključem ofarban osnovnom i 
završnom bojom u zaštiti IP55, proizvodnje 
EVROTEHNA ili odgovarajuće, dimenzija 
takvih da u njega stane sledeća oprema:     

 

  
 

  
    prekidači        

 
  

     1 kom. Prekidač sa termomagnetnom 
zaštitom, 125A, 4P, 36kA, proizvodnje 
Moeller, LZMC1-4-A125-I, kat.br. 111916 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     1 kom. Naponski okidač 24V AC/DC, 

proizvodnje Moeller, NZM1-XA24AC/DC, 
kat.br. 259708 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
     1 kom. Zaštitni uređaj diferencijalne struje za 

montažu sa LZM prekidačima, proizvodnje 
Moeller, NZM1-4-XFIR, kat.br. 104608 ili 
odgovarajuće;     
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  - transformatori        
 

  
     1 kom. Trafo 230/24 V, 160VA, proizvodnje 

Moeller, STN0.16(230/24), kat.br. 204947 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     1 kom. Trafo 230/24 V, 400VA, proizvodnje 

Moeller, STN0.4(230/24), kat.br. 221513 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
    automatski osigurači prekidne moći 10kA        

 
  

     9 kom. Automatski osigurač od 6A, klasa B, 
10kA, 1P, proizvodnje Moeller, PL7-B6/1, 
kat.br. 262673 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
     2 kom. Automatski osigurač od 10A, klasa 

B, 10kA, 1P, proizvodnje Moeller, PL7-B10/1, 
kat.br. 262674 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
     5 kom. Automatski osigurač od 6A, klasa B, 

10kA, 2P, proizvodnje Moeller, PL7-B6/2, 
kat.br. 262761 ili odgovarajuće sa pomoćnim 
kontaktom 1NO+1NC, 6A, 230V, proizvodnje 
Moeller, ZP-IHK, kat.br. 286052 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     8 kom. Automatski osigurač od 6A, klasa B, 

1P, 10kA, proizvodnje Moeller, PL7-B6/1, 
kat.br. 262673 ili odgovarajuće sa pomoćnim 
kontaktom 1NO+1NC, 6A, 230V, proizvodnje 
Moeller, ZP-IHK, kat.br. 286052 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     2 kom. Automatski osigurač od 10A, klasa 

B, 10kA, 1P, proizvodnje Moeller, PL7-B10/1, 
kat.br. 262674 ili odgovarajuće sa pomoćnim 
kontaktom 1NO+1NC, 6A, 230V, proizvodnje 
Moeller, ZP-IHK, kat.br. 286052 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     2 kom. Automatski osigurač od 10A, klasa 

B, 10kA, 2P, proizvodnje Moeller, PL7-B10/2, 
kat.br. 262762 ili odgovarajuće sa pomoćnim 
kontaktom 1NO+1NC, 6A, 230V, proizvodnje     
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Moeller, ZP-IHK, kat.br. 286052 ili 
odgovarajuće; 

    3 kom. Automatski osigurač od 6A, klasa C, 
10kA, 1P, proizvodnje Moeller, PL7-C6/1, 
kat.br. 262701 ili odgovarajuće sa pomoćnim 
kontaktom 1NO+1NC, 6A, 230V, proizvodnje 
Moeller, ZP-IHK, kat.br. 286052 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     3 kom. Automatski osigurač od 4A, klasa C, 

10kA, 1P, proizvodnje Moeller, PL7-C4/1, 
kat.br. 262700 ili odgovarajuće sa pomoćnim 
kontaktom 1NO+1NC, 6A, 230V, proizvodnje 
Moeller, ZP-IHK, kat.br. 286052 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     4 kom. Automatski osigurač od 25A, klasa 

C, 10kA, 3P, proizvodnje Moeller, PL7-C25/3, 
kat.br. 263411 ili odgovarajuće sa pomoćnim 
kontaktom 1NO+1NC, 6A, 230V, proizvodnje 
Moeller, ZP-IHK, kat.br. 286052 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
    motorno zaštitni prekidači        

 
  

     1 kom. Motorno zaštitni prekidač, 0.63-1.0A, 
400V, 3P, proizvodnje Moeller, Z-MS-1,0/3, 
kat.br. 248406 ili odgovarajuće sa pomočnim 
kontaktom 2CO, 6A, 230V, proizvodnje 
Moeller, ZP-NHK, kat.br. 248437 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     3 kom. Motorno zaštitni prekidač, 1.00-

1.60A, 400V, 3P, proizvodnje Moeller, Z-MS-
1,6/3, kat.br. 248407 ili odgovarajuće sa 
pomočnim kontaktom 2CO, 6A, 230V, 
proizvodnje Moeller, ZP-NHK, kat.br. 248437 
ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
     1 kom. Motorno zaštitni prekidač, 1.60-

2.50A, 400V, 3P, proizvodnje Moeller, Z-MS-
2,5/3, kat.br. 248408 ili odgovarajuće sa     

 

  
 

  
 



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда ЈН бр 57/19 

 

28/56 

  

 

pomočnim kontaktom 2CO, 6A, 230V, 
proizvodnje Moeller, ZP-NHK, kat.br. 248437 
ili odgovarajuće; 

    1 kom. Motorno zaštitni prekidač, 2.50-
4.00A, 400V, 3P, proizvodnje Moeller, Z-MS-
4,0/3, kat.br. 248409 ili odgovarajuće sa 
pomočnim kontaktom 2CO, 6A, 230V, 
proizvodnje Moeller, ZP-NHK, kat.br. 248437 
ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
     1 kom. Motorno zaštitni prekidač, 4.00-

6.30A, 400V, 3P, proizvodnje Moeller, Z-MS-
6,3/3, kat.br. 248410 ili odgovarajuće sa 
pomočnim kontaktom 2CO, 6A, 230V, 
proizvodnje Moeller, ZP-NHK, kat.br. 248437 
ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    priključnice        

 
  

     1 kom. Utičnica sa zaštitnim uzemljenjem za 
montažu na DIN šinu, 230V, proizvodnje 
Moeller, Z-SD230, kat.br. 266875 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
    grebenasti prekidači        

 
  

    11 kom. Grebenasti prekidač 10A, HAND-0-
AUTO, 2P, IP54, montaža na vrata ormara, 
proizvodnje Moeller, TM-2-15432/EZ, kat.br. 
016878 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    1 kom. Grebenasti prekidač 10A, 1-2-A, 1P, 

IP54, montaža na vrata ormara, proizvodnje 
Moeller ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
     3 kom. Grebenasti prekidač 10A, 1-0, 

1P(1NC), montaža na vrata ormara, 
proizvodnje Moeller ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    kontaktori        

 
  

    8 kom. Energetski kontaktor 7A, AC3, 3kW, 
5NO+1NC, sa komandnim naponom 230V, 
proizvodnje Moeller, DILM7-21(230V50Hz),     
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kat.br. 276620 ili odgovarajuće; 

   4 kom. Energetski kontaktor 32A, AC3, 
15kW, 3P, sa komandnim naponom 230V, 
1NO, proizvodnje Moeller, DILM32-
10(230V50Hz), kat.br. 277260 ili 
odgovarajuće sa pomoćnim kontaktima 
1NO+1NC, proizvodnje Moeller, DILA-XHI11, 
kat.br. 276421 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    pomoćni kontaktori        

 
  

    2 kom. Pomoćni kontaktor 4A, 2NO+2NC, sa 
komandnim naponom 24V, proizvodnje 
Moeller, DILA-22(24V,50Hz), kat.br. 276386 
ili odgovarajuće sa pomoćnim kontaktima 
4NO, 4A, proizvodnje Moeller, DILA-XHI40, 
kat.br. 276428 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    1 kom. Pomoćni kontaktor 4A, 2NO+2NC, sa 

komandnim naponom 24V AC, proizvodnje 
Moeller ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    pomoćni kontaktori        

 
  

     33 kom. Pomoćni kontaktor 4A sa 4 
preklopna kontakta (4CO), sa komandnim 
naponom 230V     

 

  
 

  
     10 kom. Pomoćni kontaktor 6A sa 4 

preklopna kontakta (4CO), sa komandnim 
naponom 230V za PP klapne     

 

  
 

  
    rele        

 
  

     1 kom. Relej simetrije faza, 3x380V, 50Hz, 
2CO, proizvodnje Moeller, EMR4-F500-2, 
kat.br. 221784 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    signalne lampice        

 
  

     5 kom. Diodna lampica, crvena, 24V, AC        
 

  
     6 kom. Diodna lampica, zelena, 24V, AC        

 
  

     3 kom. Signalna lampica, 230V, crvena, 
proizvodnje Moeller ili odgovarajuće, M22-L-     
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R, kat.br. 216772 + M22-A, kat.br. 216374 + 
M22-LED230-R, kat.br. 216564 ili sl. 

    22 kom. Dioda, 24V, 0.5A        
 

  
    tasteri        

 
  

     1 kom. Samoblokirajući gljivasti Not-Aus 
taster 1NO+1NC, 10A, 230 V, proizvodnje 
Moeller, M22-PV/K11, kat.br. 216516 ili 
odgovarajuće;     

 

  
 

  
     1 kom. Taster 1NO, crvene boje predviđen 

da bude "TEST", za ugradnju na vrata 
ormara.     

 

  
 

  
     1 kom. Taster 1NO, zelene boje predviđen 

da bude "RESET", za ugradnju na vrata 
ormara.     

 

  
 

  
     1 kom. Taster 1NO, crvene boje predviđen 

da bude "TEST POŽAR", za ugradnju na 
vrata ormara.     

 

  
 

  
     1 kom. Taster 1NO, crne boje predviđen da 

bude "RESET POŽAR", za ugradnju na vrata 
ormara.     

 

  
 

  
   - osvetljenje        

 
  

     1 kom. Lampa za osvetljenje ormana, fluo 
svetiljka 1x8W, proizvodnje Moeller, XVTL-
SRL/S ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
    - dodatna oprema        

 
  

     1 kom. Ventilator za unutrašnju montažu sa 
integrisanim termostatom za praćenje 
temperature u ormaru.     

 

  
 

  
     1kom.  Elektorgrejač za ugradnju u ormar sa 

termostatom.     
 

  
 

  
   montažna ploča, šine za faze, zemlju i nulu, 

provodnik za šemiranje, kleme i ostali 
materijal potreban za izradu i funkcionisanje 
razvodnog ormana.     

 

  
 

  
   Komplet sa povezivanjem  RO-VK-SU kompl. 1 x = 
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4 Nabavka i postavljanje samoblokirajućeg 
gljivastog Not-Aus tastera, 10A, 
nadgradni,predviđen za postavljanje ispred 
ulaznih vrata, proizvodnje Moeller, M22-
PV/K11, kat.br. 216516 + M22-IY1, kat.br. 
216536 ili odgovarajuće;     

 

  
 

  
   Komplet sa povezivanjem 

kom. 2 
 

x = 
 

  
5 Nabavka i postavljanje kablova na kablovskim 

regalima ili u kablovskim kanalicama vidno i 
to:     

 

  
 

  
   - N2XH 2x1.5 mm2 

m 679 
 

x = 
 

  
  - N2XH 3x1.5 mm2 

m 459 
 

x = 
 

  
  - N2XH 3x2.5 mm2 

m 511 
 

x = 
 

  
  - N2XH 3x4 mm2 

m 63 
 

x = 
 

  
  - N2XH 4x1.5 mm2 

m 691 
 

x = 
 

  
  - N2XH 4x2.5 mm2 

m 197 
 

x = 
 

  
  - N2XH 4x6 mm2 

m 232 
 

x = 
 

  
  - N2XH 5x1.5 mm2 

m 35 
 

x = 
 

  
  - N2XH 5x6 mm2 

m 26 
 

x = 
 

  
  - JH(St)H 1x2x0.8 mm2 

m 583 
 

x = 
 

  
  - JH(St)H 2x2x0.8 mm2 

m 428 
 

x = 
 

  
  - JH(St)H 3x2x0.8 mm2 

m 378 
 

x = 
 

  
  - NHXHX FE180/E90 7x1.5 mm2 

m 142 
 

x = 
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6 Isporuka i montaža perforiranih nosača 
kablova, komplet sa ugaonim elementima, 
elementima za račvanje, kao i potrebnim 
priborom pričvršćivanje na plafon ili zid. 
Nosači kablova su dužine 2m sledećih širina:     

 

  
 

  
   

- PNK 50/50 m 10 
 

x = 
 

  
  

- PNK 100/50 m 10 
 

x = 
 

  
  

- PNK 200/50 m 30 
 

x = 
 

  
7 Nabavka i postavljanje kablovskih kanalica sa 

svom opremom za prevetivanje (krivinama, 
nastavcima, držačima...), halogen free.     

 

  
 

  
   Komplet sa povezivanjem 

kompl. 1 
 

x = 
 

  
8 Izrada vatrootpornih barijera pri prelasku  

kablova iz jednog požarnog sektora u drugi 
komplet sa prskanjem kablova sa atestiranom 
protivpožarnom masom prema detalju 
isporučioca materijala u dužini od 1 m sa obe 
strane barijere. kg 2 

 
 
 
 
 
x = 

 
  

9 OBUKA KORISNIKA - Obuka kadrova 
korisnika za osnovnu upotrebu sistema i 
intervenciju na elementima automatike.      

 

  
 

  
   Komplet. 

kompl. 1 
 

x = 
 

  
10 DOKUMENTACIJA - Isporuka tehničke i 

atestne dokumentacije za isporučenu opremu 
i izvedene radove na instalaciji elektro 
motornog pogona na objektu.  Isporuka 
uputstva za korišćenje sistema.     

 

  
 

  
   Komplet. 

kompl. 1 
 

x = 
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  ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО - ЗАНАТСКИ РАДОВИ            

  

 

 

 

    11 Набавка материјала и израда 
термоизолације фасадних зидова у 
следећим слојевима: 

  

 

    

 

- слој лепка преко припремљене подлоге 

  

 

    

 

- плоче екструдираног полистирена 
(стиродур) д=12цм. 

  

 

    

 

- грађевински лепак + стаклена мрежица 

  

 

    

 

- основни малтер дебљине д=6-8мм 

  

 

    

 

Пре обраде површине добро очистити. 
Затим се приступа наношењу слоја 
грађевинског лепка по целокупној 
површини у дебљини 2-3мм. На зид 
качити плоче екструдираног полистирена 
д=12,0цм, на табле лепити грађевинским 
лепком стаклену мрежицу преко које се 
наноси основни малтер дебљине д=6-8мм. 
Ивице су ојачане алуминијумским 
угаоницима. Отвори мањи од 2 м2 
површине се не одбијају од површине 
zida. 

  

 

    

 

Обрачун по м2 изведене термоизолације 
према опису укључујући и потребну скелу. 
Ознака из пројекта УФЗ 3 м2 80.98       x 

 

= 
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12 Набавка, транспорт и уградња двокрилних 
пуних врата. 

  

 

    

 

Израда и постављање једнокрилних врата, 
димензије 90/220цм. Врата израдити од 
високоотпорног тврдог ПВЦ-а са 
вишекоморним системом профила и 
ојачаног челичним нерђајућим 
профилима, испуном и системом 
заптивања еластичним материјалом, по 
шеми столарије. Крило врата треба да је 
одигнуто од пода за 0.5 цм. Врата радити 
без прага.   
Оков, брава са два кључа, три шарке.  
Врата се раде у белој боји. Шупљине 
између зида и штока испуњавају се пур 
пеном.   
Све остало радити према општем опису у 
предмеру радова, шеми и мерама узетим 
на лицу места.  
Врата се монтирају у зиду  од гипса 
д=12цм . 

  

 

    

 

Ознака у шеми 8, зидарска мера 90/220цм. 
ком 1.00       x 

 
= 
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13 Набавка, транспорт и уградња двокрилних 
пуних врата. 

  

 

    

 

Израда и постављање једнокрилних врата 
, димензије 110/220цм. Врата израдити од 
високоотпорног тврдог ПВЦ-а са 
вишекоморним системом профила и 
ојачаног челичним нерђајућим 
профилима, испуном и системом 
заптивања еластичним материјалом, по 
шеми столарије. Крило врата треба да је 
одигнуто од пода за 0.5 цм. Врата радити 
без прага.   
Оков, брава са два кључа, три шарке и боја 
врата.   Врата се раде у белој боји. 
Шупљине између зида и штока испуњавају 
се пур пеном.   
Све остало радити према општем опису у 
предмеру радова, шеми и мерама узетим 
на лицу места.  
Врата се монтирају у зиду  од гипса 
д=12цм . 
Квака класична. Са унутрашње стране 
обезбедити цилиндар са лептиром. Врата 
се отварају на споља. 
 

  

 

    

 

Ознака у шеми 9, зидарска мера 
110/220цм. ком 1.00     x 

 
= 
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14 Двокрилна  врата, у раму од 
пластифицираних алуминијумских 
профила у белој боји. Уграђују се у сувој 
монтажи, у зиду од гипса д=12 см.Испуна 
се ради од панела. Доња ивица крила у 
односу на готов под, треба да је издигнута 
за х=0.5цм.На врата уградити  систем за 
самозатварање .Предвидети одговарајући 
одбојник за врата.Квака класична. Врата 
радити без прага.Брава - цилиндар , са три 
клуча.  

  

 

    

 

Обрачун по комаду, уграђене и финално 
обрађене позиције. 

  

 

    

 

Ознака у шеми 4, зидарска мера 
180/260цм. Врата се уграђују у зид д=20 
см. ком 1.00   x 

 

= 
 

  
15 Израда, транспорт и монтажа ограде на 

галерији у оци В. 

  

 

    

 

Ограда је израђена од шупљих цеви 40х 
40мм, које се везује за армиранобетонски 
зид, на одговарајући начин преко 
металних типлова  и преко "Л" везе, а 
којим се покрива спој. Анкерисање за АБ 
плочу се врши пре постављања хидро и 
термо изолације. Испуна поља ограде се 
врши кутијама 20х20мм. 

  

 

    

 

Обрачун по комаду, уграђене и финално 
обрађене позиције. 
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Димензија 2560/280цм. ком 1.00   x  = 
 

  
16 Постављање тестерасте сокле степеништа 

од гранитне керамике, висине до 15 цм. 
Гранитну керамику поставити на лепак за 
плочице. Подлога мора бити равна и 
припремљена. Постављене плочице 
фуговати и соклу очистити. У цену улази и 
набавка керамике. 

  

 

    

 

 м'     17.00  

    

 

Укупно: м' 17.00    x  = 
 

  
17 Ископ земље орјентационе дубине 3м уз 

сукцесивно осигурање и уградњу бетонске 
подзиде или  цеви унутрашњег пречника 
Фи 1100мм. Уградња филтерске 
конструкције испод бетонске подзидеод 
плочастог кречњака са уградњом ситног 
филтрационог гранулата иза камене 
подзиде.Црпљење воде из 
бунара.Изарада заштитног АБ поклопца 
изнад бунара. 

 

 

 

    

 

бушотина  на дубини 11 м  м1 11.00  x  = 
 

  

 

бунари на дубини 3,5 м   м1    3.50  x  = 
 

  



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда ЈН бр 57/19 

 

38/56 

  

 

18 Израда ињекционих бушотина(д=8-10мм) 
под одређњним углом на критичним 
местима постављање ињекционих пакера 
д=10мм ињектирање гел масе по 
завршетку одстањивање пакера и 
запуњавање отвора заптивним малтером . 
Еурас малтер ( изолациони) , Еурас 
ињекциони гел типБ, ињекциони 
цементни гроут и ПУ пена. Радови се врше 
у великом базену и машинској сали до 
тренутка заустављања притиска воде на 
зидове и продирања воде у објекат. 

  

 

    

 

Машинска сала и велики базен  пауш 1.00 х = 
 

  

  МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ                

19 
Набавка,испорука и уградња климе у рек 
соби 

 

 

 

    

 

Клима произвођач Даикин са инветретом  

 
 

 

    

 

ФТХ 18 са свом пратећом инсталацијом 
као и 

 

 

 

    

 

кондез пумпом Аспен. пауш 1.00   x  

  
  

20 Против кишна жалузина на фасади. ком 6.00   x  = 
 

  
21 Против кишне жалузине дим.750х350 за 

подрумске просторије. ком 1.00  x 

 

= 
 

  
22 Против кишне жалузине дим.550х300 за 

подрумске просторије. ком 1.00  x 

 

= 
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23 Испорука и монтажа црних челичних, 
бешавних цеви, за израду цевне мреже у 
оквиру машинске сале, следећих 
димензија: 

 

предизолована цев фи 139,7/225 м1 6.00      x  = 
 

  

 

 

 
 

 

    

  
ХИДРОМАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И 
ОПРЕМА    

  
  

        
24 

Муљна пумпа : Тип Реха УНИ В06/Т15-
540Вило ком. 2. 

 

 

 

    

 

Снага :4 kW,400V.3" 

 
 

 

    

 

Протоко :26м3/х 

 
 

 

    

 

Напор: 6,5 м Vs 

 
 

 

    

 

Број обртаја :2850 

 
 

 

    

 

Пречник на усису :ДН50 

 
 

 

    

 

Пречник на потису : ДН65 

 
 

 

    

 

Носач пумпе ДН65/2РК СБ ком 2 

 
 

 

    

 

Вођице за пумпе ком 2 

 
 

 

    

 

Контролни ормар W-CTRL-EC-L-2X12A-
MT34-DOL-WM-EMS ком 1 

 

 

 

    

 

Монтажа и пуштанје у рад  кпл 1.00     x  = 
 

  

 
Укупно без ПДВ-а: _____________________ 

ПДВ: ______________________ 
Укупно са ПДВ-ом: ______________________ 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке Изградња затвореног базена ЈН бр 57/19, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
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 5) 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     

И З Ј А В У 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке Изградња затвореног базена ЈН бр 57/19, 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Понуђач 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) Понуђач 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) Понуђач 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); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
Финансијски капацитет:да је у претходне 3 обрачунске године (2016, 
2017. и 2018.) остварио пословни приход у минималном износу од 
10.000.000,00 динара  
да није био у блокади у претходних 6 месеци, до дана објављиваља 
јавне набавке на Порталу јавних набавки  
Пословни капацитет: да је у претходне 3 године пре објављивања 
конкурсне документације на Порталу јавних набавки и сајту 
Наручиоца изводио грађевинске, електро и машинске радове, 
укључујући и радове на монтажи базенске технике, на минимум 2 
(два) јавна Затворена базена минималних димензија 33x25 метара и 
дечијем (или непливачком базену) минималних димензија 10x10 
метара, чије је вредност уговора већа од 10.000.000,00 РСД без 
обрачунатог ПДВ-а  
Кадровски капацитет: Да понуђач у тренутку подношења понуде 
располаже довољним кадровским капацитетом односно:- -
дипломираног инжењера грађевине који поседује лиценцу ИКС за 
одговорног извођача хидротехничких објеката и инсталација 
водовода и канализације (лиценца бр.414 )или одговорног извођача 
радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на 
објектима хидроградње ( лиценца бр.413) – минимум 1 лице; 
-дипломираног инжењера електротехнике који поседује лиценцу за 
одговорног извођача радове електроенергетских инсталација средњег 
и ниског напона (лиценца бр.450) – минимум 1 лице; 
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- дипломираног инжењера машинства који поседује лиценцу ИКС за 
одговорног извођача радова термотехнике, термоенергетике, 
процесне и гасне технике (лиценца бр 430) – минимум 1 лице 

 
 

 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

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 Изградња затвореног базена ЈН бр 
57/19, 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:_____________                         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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
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:  Општина Лајковац-Општинска управа Лајковац, 
Омладински трг бр 1 14224 Лајковац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 
радови –  Изградња затвореног базена, ЈН бр 57/19- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда 
се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
20.06.2019. године до 12:00 часова.  
  
Наручилац ће, по пријему 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. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Попуњен, потписан и печатом оверен  Образац понуде  образац понуде 
(Образац 1);  

 Попуњен, потписан и печатом оверен  образац   техничке спецификације 
и структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме 
понуде (Образац 3) само уколико тражинадокнаду трошкова  и законом 
предвиђеним  ситуацијама; 

 Попуњен, потписан и печатом оверен  образац изјаве о независној 
понуди (Образац 4); 

 Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве понуђача о 
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. 
ЗЈН (Образац 5); 
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 Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве подизвођача о 
испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 
(Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Средство финансијаког обезбеђења за озбиљност понуде, са пратећим 
документима (све наведено даље у  упутству понуђачима како да сачине 
понуду). Наведено се не сме бушити, већ повезати у ПВЦ фасциклу са 
перфорацијом и повезати са осталим садржајем понуде. Менично 
овлашћење је саставни део конкурсне документације.   
 

 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Јавна набавка није креирана 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: Општина 
Лајковац-Општинска управа Лајковац, Омладински трг бр 1 14224 Лајковац,  са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радови –  Изградња затвореног базена, ЈН 
бр 57/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радови –  Изградња затвореног базена, ЈН 
бр 57/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радови –  Изградња затвореног базена, ЈН 
бр 57/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радови –  Изградња затвореног 
базена, ЈН бр 57/19 - 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. 

Уколико се измена, допуна или опозив на писарницу наручиоца предају после 
рока за подношење понуда, наручилац исто неће, отварати већ ће вратити неотворено 
са назнаком „поднето неблаговремено“. За измене, допуне или опозиве наручилац ће 
издавати и потврде о пријему истих уколико се подносе непосредно на писарници 
наручиоца. 
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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 (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
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 (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) 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.  
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 (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
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) ЗЈН 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 у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
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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 ЗЈНом. 
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. 
Плаћање Извођачу врши се у законском року који  је  45 дана од дана пријема 
привремених ситуација и окончане ситуације на писарницу Наручиоца, 
испостављених на основу изведених количина уговорених радова, оверених од 
стране одговорног лица Наручиоца и надзорног органа. 
Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности 
уговорених радова без ПДВ-а. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача. 
Извођачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са 
условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова 
Наручиоцу. 

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Рок за извођење радова износи максимално 30 календарских дана од дана 
увођења Извођача у посао. 
Место извођења радова  –  територија Општине Лајковац 
 

9.4. 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. 
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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. 
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке,  
Цена по завршетку преговора  је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
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 ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач је дужан да у понуди достави: 

 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено, оверено печатом и потписано менично овлашћење – 
писмо (Образац 7), са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде 
без ПДВ-а, копија картона депонованих потписа овлашћених лица и копија 
захтева за регистрацију менице, оверена од пословне банке. Уколико понуђач 
не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Рок важења менице не може бити краћи од рока важења понуде.  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека 
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Модел меничног овлашћења- писма  за озбиљност понуде је дат у конкурсној 
документацији. 
Бланко меница и пратећа документа  се достављају  уз понуду. Меница и  
пратећа документа се не смеју бушити већ их је пожељно  запаковати у  ПВЦ 
фолију са перфорацијом и повезати са осталим садржајем понуде. Уколико 
понуду подноси понуђач са подизвођачем, средство финансијског обезбеђења 
доставља понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, средство 
финансијског обезбеђења  доставља понуђач из групе понуђача који  је у 
споразуму који се доставља уз понуду  одређен за то. 
Средство финансијског обезбеђења ће бити враћено након истека рока  
важности понуде.   Понуда која садржи пробушено средство финансијског 
обезбеђења  биће одбијена као  неприхватљива, као и понуда која не садржи 
наведено. 
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Изабрани понуђач је дужан да достави по закључењу уговора: 

 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено, оверено печатом и потписано менично овлашћење - 
писмо, са назначеним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, копија 
картона депонованих потписа овлашћених лица и копија захтева за 
регистрацију менице, оверена од пословне банке.  
Рок важења менице мора бити 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак 
радова. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се 
продужи. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико изабрани 
понуђач не буде добро извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором.  
Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања, 
осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу. 
 
 
Изабрани понуђач је дужан да у тренутку примопредаје радова достави: 

 Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у 
гарантном року и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 
исту мора бити достављено попуњено, оверено печатом и потписано менично 
овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од вредности уговора без 
ПДВ-а, копија картона депонованих потписа овлашћених лица и копија захтева 
за регистрацију менице, оверена од пословне банке. 
Меница за отклањање недостатака у гарантном року важиће 5 (пет) дана дуже 
од уговореног гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити меницу за отклањање недостатака у гарантном року у 
случају да изабрани понуђач не буде отклонио недостатке у гарантном року у 
складу са уговором.  
Депо картони  који се достављају уз све менице морају бити оверени код 
пословне банке на дан издавања односно регистрације менице и 
издавања меничног овлашћења, односно датум регистрације, датум са 
меничног овлашћења и датум овере депо картона од стране банке морају 
вити исти.  
Меница за озбиљност  понуде мора бити регистрована после 
објављивања позива за подношење понуда. 
Меница за добро извршење посла мора бити регистрована после датума 
потписивања уговора од стране добављача. 
Меница за отклањање грешака у гарантном року мора бити издата  након 
извршених радова  и достављања  коначног рачуна. 
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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, електронске поште на e-mail zjeremic87@gmail.com или факсом на 
број 014/3433-332 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 
у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 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 
57/19. 
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. ЗЈН,  и то:  

-  путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
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. ЗЈН).  
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 
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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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
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 ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: zjeremic87@gmail.com, факсом на број 014/3433-332 или 
препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 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 претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за 
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заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 
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 понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија 
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног 
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; Општина Лајковац-Општинска управа Лајковац; јавна 

набавка ЈН 57/19;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 

финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених 
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи 
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 

елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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(ОБРАЗАЦ 7.) 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 
_______________________из_________________,______________________ , 
(назив правног лица)                          (место)                             (адреса) 
 
____________________ , ____________________ , ______________________ . 

               (матични број)             (ПИБ)                                    (текућирачун) 

доставља: 
МЕНИЧНО ПИСМО– ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ 

КОРИСНИК: Општина Лајковац - Општинска управа 
Уплатни рачун јавних прихода:840-745151843-03,по моделу 97,са позивом на број 
30-055 
 

За обезбеђење озбиљности понуде у поступку јавне набавке радова: Изградња 
затвореног базена, ЈН број  57/19, предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) 
меницу, серијски број: 

  
Овлашћујемо  Вас  као  Повериоца  да  меницу,  дату  као  средство  

финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10% од 
понуђене цене без ПДВ-а, дате у нашој понуди од ___________ .2019. године тј. на 
износ од _________________________________________________________________ 

(________________________________________________________________)динара и 

овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво,без протеста и трошкова, 
вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих 
потраживања са свих наших рачуна као Дужника–издаваоца менице из новчаних 
средстава, односно друге имовине. 
    Рок важења меничног овлашћења је колико и рок важења понуде.  

Меница је важећа и у случају дау року важења понуде дође до: промена лица 
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних 
промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће уновчити у следећим случајевима: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени 

своју понуду;  
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци; 
- уколико понуђач коме је додељен уговор не достави меницу за добро извршење 

посла у року од 10 дана од дана закључења уговора, као и полису осигурања за 
објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим 
лицима истварима трећих лица у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења 
уговора. 

 

                     Датум                                                    ДУЖНИК– ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
…...................................  М.П.             ….............................................................. 
Напомена: Попуњен, оверен печатом и потписан Образац меничног овлашћења за 
корисника бланко сопствене менице доставити заједно са бланко сопственом 
меницом, фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 
регистрацију меница, овереном од пословне банке, регистрованом у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. 

 


