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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

   

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  

  

Туристичка организација општине Ивањица, ул. Милинка Кушића 47, 32250 Ивањица 

Интернет адреса наручиоцa: www.ivatourism.org   

  

1.2. Врста поступка јавне набавке   

  

Поступак јавне набавке мале вредности, радови .  

  

1. 3. Предмет јавне набавке  
  

Предмет јавне набавке број: 11/2019, Уређење простора испред Хаџи- Проданове пећине у 

Рашчићима- Радови на уређењу простора испред пећине 

  

Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000-грађевински радови Поступак 

јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.  

  

1.4. Контакт 

 

Туристичка организација општине Ивањица, ул. Милинка Кушића 47, 32250 Ивањица 

direktor@ivatourism.org  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

http://www.ivatourism.org/
mailto:direktor@ivatourism.org
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ( ОПИС РАДОВА)  

   

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

Тип објекта: 

Историјски или заштићени 

споменици 

(заштићене рушевине, 

археолошке 

ископине и праисторијска 

налазишта) 

Категорија објекта: 

Класификација појединих делова објекта:  
„V“ 

Учешће у 

укупној 

површини 

објекта (%): 

Класификациона ознака: 

127302 

Назив просторног односно урбанистичког 

плана: 

План генералне регулације 

Ивањица 

(Општински службени лист 

14/16) 

Место:  Ивањица 

Број катастарске парцеле/списак катастарских 

парцела и катастарска општина:  

Кат.пар. бр. 1 и кат.пар. бр. 

3037, све у 

КО Шуме 

Број катастарске парцеле/списак катастарских 

парцела и катастарска општина преко којих 

прелазе прикључци за инфраструктуру: 

Кат.пар. бр. 1 и кат.пар. бр. 

3037, све у 

КО Шуме 

Број катастарске парцеле/списак катастарских 

парцела и катастарска општина на којој се 

налази прикључак на јавну саобраћајницу: 

Кат.пар. бр. 3037 КО Шуме 

ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ:  
Прикључак на електроенергетску мрежу  Постојећи из каменолома 

Прикључак на градску водоводну и 

канализациону мрежу  
Не постоји 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

Димензије 

објекта: 

Укупна површина 

парцеле/парцела:  

13а12м2 (кп бр. 1) / 

8ha68а28м2 (кп бр. 

3037 КО Шуме) 

укупна БРГП надземно:  

укупна БРУТО изграђена 

површина:  

укупна НЕТО површина:  

Површина приземља:  

Површина земљишта под 

објектом/заузетост:  

/ 
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Спратност (надземних и 

подземних етажа):  

/ 
  

/ 
  

/ 
  

/ 
  

/ 
  

 

Висина објекта (венац, слеме, 

повучени спрат 

и др.) према локацијским 

условима: 

/ 

Апсолутна висинска кота 

(венац, слеме, 

повучени спрат и др.) према 

локацијским 

условима: 

/ 

Спратна висина:  / 

Број функционалних 

јединица/број станова:  
/ 

Број паркинг места:  / 

Материјализација 

објекта: 
Материјализација фасаде:  / 

Оријентација слемена:  / 
 

Нагиб крова:  / 
 

Материјализација крова:  / 
 

Проценат 

зелених 

површина: 

/ 
 

Индекс 

заузетости: 
/ 

 

Индекс 

изграђености: 
/ 

 

Друге 

карактеристике 

објекта: 

Уређење простора испред Хаџи 

Проданове пећине у Рашчићима- Радови 

на уређењу простора испред пећине 
 

Предрачунска 

вредност објекта:    

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

УВОД 

 

Хаџи Проданова пећина налази се у селу Шуме, засеок Рашчићи, 7 км северно од Ивањице, 

у југозападном делу Србије. Удаљена је 40 км од Чачка и 185 км од Београда. Улаз у 

пећину се налази изнад самог регионалног пута Ивањица – Котража – Гуча, на висини од 
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630 м н.м. Хаџи Проданова пећина заштићена је 1974. Године Решењем СО Ивањица. 

Овим актом о заштити дефинисана је површина заштите и власништво (једна катастарска 

парцела, власништво Српске православне цркве). Ревизија заштите извршена је 2005. 

године, када је вреднована као споменик природе и значајно природно добро III категорије. 

Просторни оквир заштите износи 7,12 ха, на којем је прописан режим заштите II степена. 

С обзиром да се налази на територији општине Ивањица, такође на предлог Завода 

поверена је на старање Туристичкој организацији општине Ивањица, која у циљу 

унапређења туризма има намеру да пећину учини доступну и интересантну за посете. 

 

ОПШТИ ОПИС 

 

САДАШЊЕ СТАЊЕ 

 

Хаџи Проданова пећина се налази у долини Рашћанске реке, па је због тога зову и 

Рашћанска пећина. Ранији назив пећине био је Шљепаја. Испитана дужина пећине је око 

400 м и састоји се од два спрата. Доњи спрат, поред главног, има и два споредна канала. 

Улазни део пећине ширине је око 3м и завршава се сужењем иза кога се налази пространа 

дворана, дужине око 50 м и ширине око 15м. Десна страна дворане је покривена бигреним 

саливом и низом плитких базена, који се због висинске разлике нижу као преливни базени 

један у други. У централном делу дворане налазе се дебели сталактити и сталагмити, а на 

странама моћни саливи који имају изглед окамењених водопада. Дворана се завршава са 

два мања продора - процепа. Горњи спрат почиње из дворане главног канала и испуњен је 

разнобојним и разноврсним накитом. 

Првом фазом радова на уређењу Хаџи Проданове пећине за посетиоце, завршени су 

пројектом предвиђени радови на изради стаза и пратеће опреме кроз Улазни канал и у 

Централној дворани, као и декоративно осветљење пећине у доњем спрату. Радови су 

извођени према пројектној документацији израђеној према издатим условима Завода за 

заштиту природе Србије и Завода за заштиту споменика културе Краљево, на коју је 

прибављено Мишљење о испуњености услова заштите природе за реализацију пројекта за 

уређење Хаџи Проданове пећине за туристичке посете, Завода за заштиту природе Србије, 

под 03 број 019-683/7 од 16.10.2018. године.  

Према условима Завода за заштиту споменика културе Краљево, број 385/3 од 13.04.2018. 

годину, у оквиру уређења простора испред пећине, објекат сувенирнице требало је 

позиционирати на коти терена која је испод платоа на коме се налази улаз у пећину и 

црква. Међутим, због конфигурације терена и услова да објекат својим габаритом не сме 

заклањати визуре према улазу у пећину, цркви и звонику, објекат сувенирнице лоциран је 

на вишој коти од платоа и према њему је планирана стаза обложена каменом. 

У другој фази радова, а сходно издатим условима Завода за заштиту природе Србије, под 

03 бр. 019- 683/2 од 13.04.2018. године за плато испред пећине, тачке 46. и 47, планирано је 

адекватно уређење простора испред пећине, природним материјалима који ће се уклопити 

у природни амбијент и постојећи амбијент околине платоа и улаза у пећину. Планирано је 

проширење постојећег платоа лево од цркве и улаза у пећину, са поплочавањем каменом и 

спајањем са стазом која води према сувенирници. На платоу испред пећине и пешачкој 

стази према сувенирници, у функцији обезбеђења посетилаца, планирано је постављање 

једноставне заштитне ограде од челичних цеви са адекватном 

заштитом у одговарајућем тону. Адекватна заштита посетилаца и платоа потребна је у 

целој дужини стенског масива, а у подручју кретања пешака, постављањем мрежа или нека 
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друга решења за заштиту од евентуалног обрушавања стена изнад пећине. Због 

конфигурације терена потребно је насипање терена до потребне нивелете, које ће се 

обезбедити адекватном конструкцијом од природног камена како би се уклопило у 

природни амбијент. 

 

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 

 

Унутрашњост пећине у претходном периоду је уређена и осветљена и тако су се стекли 

услови да иста може бити посећена од већег броја посетилаца. Део испред пећине није 

уређиван и исти је потребно уредити ради стварања квалификационих услова за планиране 

посетиоце, као и њихову безбедност. Прилазни пут и плато испред пећине је травната 

површина која се састоји од мањег равног дела и дела закошеног терена. Постојећи равни 

део је недовољан и небезбедан за већу групу посетилаца па је због тога потребно да се 

подизањем постојећег левог зида прилазног степеништа до висине постојећег платоа, терен 

уравња и тако добије већа равна површина. 

 

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

На постојећи камени зид који је рађен како би се обезбедиле камене степенице које воде до 

платоа на коме се налазе улаз у пећину и црква, потребно је надзиђивање до достизања 

висине постојећег платоа испред цркве. Постојећи камени зид није повољне конструкције 

да би могао да носи оптерећење од новопројектованог каменог зида који треба да се изида 

како би се обезбедила носивост насипа за пројектовани плато. Из конструктивних разлога 

потребно је урадити армиранобетонске стубове који ће бити позиционирани иза каменог 

зида и који ће носити новонастало оптерећење насипа и платоа. Стубови се раде 

просецањем постојећег каменог зида, затим ископом и формирањем стопе стуба која се 

армира потребном арматуром и бетонира. По врху стубова се поставља армирано-бетонска 

греда која повезује стубове, а од истих се раде греде према платоу које додатно треба да 

обезбеде носивост стубова. Греде у платоу се укопавају у постојећи терен, армирају, 

бетонирају и додатно анкеришу у постојећи терен. Између стубова се ради зидно платно 

које се армира мрежастом арматуром, а са спољасње стане армирано-бетонског платна се 

зида камени зид. 

Иза подигнутог зида извршити насипање каменог материјала и тако терен довести до 

висине за поплочавање у једној равни. Стазу према сувенирници довршити на исти начин 

као што је иста изведена од сувенирнице према платоу. Површинска обрада је природни 

камен који се поставља у бетон армиран мрежастом завареном арматуром. Поред 

прилазног пута, на платоу и делу испред цркве урадити металну ограду ради безбедности 

посетилаца. Са постојећег платоа је потребно очистити шибље, траву и хумус и преко тога 

насути тампон од шљунка или ломљеног камена, преко кога се ради слој набијеног бетона 

и слој ломљеног камена као завршни слој. Камен се фино фугује цементним малтером са 

ситним песком. Преко платоа и прилазног пута се ради метална заштитна ограда од црних 

цеви и то: стубови и гелендери од цеви Ø 50 и испуна од цеви Ø 22 мм. Цеви се фарбају 

два пута основном и завршном бојом, у одговарајућем тону. 

Трећом фазом радова предвиђени су радови на обезбеђењу регулације бујичног потока 

(вододерине), који се повремено активира услед огромних количина падавина, којом 

приликом вода носи веће количине камења еродованих стена са горњег масива. 

Вододерина је лоцирана са задње бочне стране објекта сувенирнице, који је приликом 
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изградње заштићен од дејства воде зидањем масивног каменог зида од стенског масива 

према приступном путу кроз чији труп је уграђена коругована цев пречника 400 мм за 

одвођење атмосферске воде која се појављује повремено. Радовима су предвиђене следеће 

позиције: израда темеља зида пропуста армираним бетоном, бетонирање уста пропуста, 

пода и зидова, бетонирање зида изнад пропуста ради стабилизовања леве обале, зидање 

зида ломљеним каменом поред зида изнад пропуста, поплочавање платоа око цркве и 

прилазног пута, израда бетонских препрека иза сувенирнице на делу потока са укопавањем 

истих у стену и израда металне решетке за пропуст.Радовима који су обухваћени 

предмером и предрачуном нису предвиђени радови који су неопходни 

да се изведу како би се заштитио плато испред пећине и цркве од евентуалног падања 

делова стена, а које би требало да изведу специјализоване екипе. Радови подразумевају 

постављање заштитних мрежа на стенском масиву, са потребним анкерисањем, како би се 

обезбедила заштита посетилаца и објеката. 

За све предвиђене радове, пре почетка реализације, потребно је прибављање Мишљења о 

усаглашености пројектне документације са издатим условима надлежних служби Завода за 

заштиту природе Србије и Завода за заштиту споменика културе Краљево.  

 

СИТУАЦИЈА  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

  
  

Р.бр. ОПИС Ј.мере Количина Цена Укупно 

I РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА ИСПРЕД ПЕЋИНЕ 

1. 

Скидање постојећег хумуса са 

утоваром у возило и одвозом на 

депонију. m2 191,00   

2. 

Сечење шибља са утоваром и 

одвозом. пауш. 1,00   

3. Рушење стене за израду:       

  
1.) потпорног зида прилазног пута 

са горње стране дим. 0,6x0,8 м m' 9,00   

  
2.) прилазне стазе сувенирнице 

дим. 0,50x1,00 м. m' 10,00   

  
3.) стопа стубова за наставак  

постојећег зида степеница.       

       а) 0,50x0,50 м m' 3,00   

       б) 1,00x1,00x0,50 м ком 4,00   

  4.) греде са стубовима на платоу m' 9,00   

4. 

Бетонирање стопа зидова и 

стубова, бетоном МБ 20, у земљи.       

  1.) за потпорни зид прилазног пута  m3 5,00   

  2.) за стопе стубова m3 2,40   

  3.) за греде преко стубова m3 0,81   

5. 

Бетонирање стубова за потпорни 

зид висине до 3м' дим. 0,39x0,39 м, 

бетоном МБ 20 у потребној оплати. ком 3,00   

6. 

Бетонирање греда преко стубова и 

од стубова према платоу дим. 

30x30 цм, бетоном МБ 20 у 

потребној оплати. m' 38,10   
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7. 

Бетонирање зидног платна између 

стубова са уградњом двоструке 

заварене  мрежасте арматуре, 

дебљина зида д=15 цм, бетоном 

МБ 20 у потребној оплати. m2 70,00   

8. 

Зидање зида ломљеним каменом у 

цементном малтеру, од истог 

материјала и у истом слогу као 

постојећи озидани камени зидови.        

  1.) изнад степеница m2 69,00   

  
2.) поред прилазног пута 8,57x0,70 

м m2 6,00   

9. 

Довоз и насипање тампона испод 

бетонских површина у дебљини 

д=10 цм, са набијањем до потребне 

збијености.       

  1.) зидови m2 15,00   

  2.) стубови m2 4,00   

  

3) плато испред цркве и према  

сувенирници m2 190,00   

  4) прилазни пут m2 84,56   

10. 

Засипање ломљеним каменом -

тампоном  иза каменог потпорног 

зида.  m3 105,00   

11. 

Израда бетонских стопа за ограду 

која обухвата ископ, бетонирање и 

уградњу анкер плоча.  ком 50,00   

12. 

Набавка материјала и израда 

металне ограде (челични профили), 

састављене од стубова  и горње 

цеви Ø50 мм и подужне цеви 

између стубова  Ø22мм. Ограду 

заштитити антикорозивном бојом и 

завршно офарбати у тону по 

избору пројектанта.       

  1.) од сувенирнице  m' 21,50   

  2.) на платоу m' 22,00   

  3.) прилазни пут m' 22,70   

  4.) око цркве m' 31,00   
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13. 

Набавка материјала и поплочавање 

платоа природним каменом у слоју 

бетона д=10 цм, армираним 

арматурном завареном мрежом, у 

који се поставља ломљени камен 

д=8-10 цм. По постављању камен 

фуговати цементним малтером.       

  1.) према сувенирници  m2 20,00   

  2.) плато m2 171,00   

  3.) прилазни пут m2 0,00   

  4.) око цркве m2 0,00   

14. 

Набавка и уградња бетонског 

гвожђа у оплати бетонске 

конструкције.  kg 1950,00   

15. 

Израда места за паљење свећа од 

ломљеног камена које је 

предвиђено на простору иза цркве, 

уз саму стену, у пролазу према 

пећини. ком 1,00   

    УКУПНО БЕЗ ПДВ- а: 

 
    УКУПНО СА ПДВ- ом: 
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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  

  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чланом 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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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 VI ове     

  

  

Да је у претходне три (3) обрачунске 

године остварио приход у износу од 

минимум 10.000.000,00 динара и да у 

последња три месеца до дана 

објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки: 

http://portal.ujn.gov.rs текући рачун 

понуђача није био у блокади. Уколико 

понуду подноси група понуђача, 

неопходно је да једном од чланова групе 

понуђача текући рачун није био у 

блокади у последња  три месеца до дана 

објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки: 

http://portal.ujn.gov.rs    

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.   

  

  

2.  ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

  

  

  

Уз пријаву на конкурс неопходно је 

приложити референтну листу радова на 

истим или сличним пословима у 

последњих 5 година   - доказ попуњен 

Образац 7 конкурсне документације.  

3.  ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

  

  

  

  

4.  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

  

  

  

За запослене: 

да има минимум 6 запослених у радни 

однос на неодређено време који ће бити 

директни извршиоци радова који су 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://portal.ujn.gov.rs/
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предмет јавне набавке, од чега минимум 

6 запослених грађевинске струке, или 

да има минимум 6 ангажованих лица  по 

основу Уговора о допунском раду или 

Уговора о обављању привремених и 

повремених послова или другог уговора 

о радном ангажовању у складу са 

Законом о раду која ће бити директни 

извршиоци радова који су предмет јавне 

набавке, од чега минимум 6 

ангажованих лица грађевинске струке; 

                                  и 

  За одговорне извођаче радова: 

да  има минимум једног (1) запосленог у 

радни однос на неодређено време који 

поседује лиценцу одговорног извођача 

радова - лиценца број 411. или 410. или 

да је ангажовао минимум једног 

одговорног извођача радова по основу 

уговора о допунском раду или уговора о 

обављању повремених и привремених 

послова  или другог уговора о радном 

ангажовању у складу са Законом о раду 

који поседује лиценцу број 411. или 410. 

Уколико понуду подноси група 

понуђача, одговорни извођач радова 

мора бити запослен у радни однос на 

неодређено време код носиоца посла из 

групе понуђача или ангажован код 

носиоца посла из групе понуђача по 

основу уговора о допунском раду или 

уговора о обављању повремених и 

привремених послова или другог 

уговора о радном ангажовању у складу 

са Законом о раду. 

 

Такође и: 

Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације. Овај доказ доставља 

понуђач који наступа самостално, исти доказ понуђач доставља и за подизвођаче и 

достављају га сви чланови из групе понуђача понаособ.  

Да достави Правилник о безбедности и здрављу на раду, потписан и оверен од стране 

овлашћеног лица понуђача. Овај доказ доставља понуђач који наступа самостално, 
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доставља га понуђач и за подизвођаче, достављају га и сви чланови из групе понуђача 

понаособ.  

Да достави Потврду о обиласку локације која је предмет јавне набавке. Потврда о обиласку 

локације мора бити потписана од стране овлашћеног лица наручиоца и понуђача и оверена 

печатом. 
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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.   

  

 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 може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености 

услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном 

року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.   

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и 

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или 

појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:  
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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 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 
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налази у поступку приватизације. Докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда.  

  

ДОДАТНИ УСЛОВИ  

2) Пословни капацитет услов под редним бројем 2 наведен у табеларном приказу – 

Попуњен образац 7 референтне листе са одговарајућим потврдама   

  

 

 

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ  
  

1. Критеријум за доделу уговора:   

  

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 

понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена 

без ПДВ-а.  

   

2. Елементи критеријума, односно начин 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 понудио дужи гарантни рок. У случају истог 

понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио краћи рок испоруке.  

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 

само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок 

испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и 

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

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

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

не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.  

  

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ  
  

Саставни део понуде чине следећи обрасци:  
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1) Образац понуде (Образац 1);  

2) Образац 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 конурсном докумнтацијом, (Образац 5);  

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

набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).  
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(ОБРАЗАЦ 1)  

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
  

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку: Уређење 

простора испред Хаџи- Проданове пећине у Рашчићима- Радови на уређењу простора 

испред пећине 

  

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

Назив понуђача:   

  

Адреса понуђача:    

Матични број понуђача:  

  

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ):  

 

Име особе за контакт:  

  

  

  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

  

  

Телефон:  

  

  

  

Телефакс:  

  

  

  

Број рачуна понуђача и назив банке:   

Лице овлашћено за потписивање уговора    

  

  

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ 

 

А) САМОСТАЛНО   

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

 

Напомена:  

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача  
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

   

  

1)  

 Назив подизвођача:    

  

  

 Адреса:    

  

  

 Матични број:    

  

  

 Порески идентификациони број:    

   Име особе за контакт:    

   Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач:  

  

  Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач:  

  

  

2)  

 Назив подизвођача:    

  

  

Адреса:    

  

  

 Матични број:    

  

  

Порески идентификациони број:    

  Име особе за контакт:  

 

  

  Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач:  

  

  Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач:  

  

 

 Напомена:  

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

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

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

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

    

  

1)  

  

Назив учесника у заједничкој понуди:  

  

  

  

  

Адреса:  

  

  

  

  

Матични број:  

  

  

  

  

Порески идентификациони број:  

  

    

Име особе за контакт:  

  

  

2)  

  

Назив учесника у заједничкој понуди:  

  

  

  

  

Адреса:  

  

  

  

  

Матични број:  

  

  

  

  

Порески идентификациони број:  

  

    

Име особе за контакт:  

  

  

3)  

  

Назив учесника у заједничкој понуди:  

  

  

  

  

Адреса:  

  

  

  

  

Матични број:  

  

  

  

  

Порески идентификациони број:  

  

    

Име особе за контакт:  

  

  

Напомена:  

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

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

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

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.  
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЈН Уређење простора испред Хаџи- Проданове 

пећине у Рашчићима- Радови на уређењу простора испред пећине 

  

  

Укупна цена без ПДВ-а  

  

  

  

Укупна цена са ПДВ-ом  

  

  

Рок и начин плаћања   

  

  

Рок важења понуде  

  

  

Рок испоруке  

  

  

Гарантни период  

  

  

Место и начин испоруке  

  

  

      Датум           Понуђач  

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. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно.  
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(ОБРАЗАЦ 2)  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
  

Предмет ЈН  Количи 

на  

Јединична 
цена без  

ПДВ-а  

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом  

Укупна  

цена  без 

ПДВ-а   

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом  

1  2  3  4  5 (2x3)  6 (2x4)  

Укупно 

радови из 

предмера  

1          

УКУПНО:         

  

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:   

  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:  

• у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-

ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;  

• у колону 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 3.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а.  

• у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На 

крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.  

  

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

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
  

  

У складу са чланом 88.став 1. ЗЈН, понуђач ____________________, 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  Уређење простора испред Хаџи- Проданове пећине у 

Рашчићима- Радови на уређењу простора испред пећине подносим 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  _____________________________________________у поступку јавне набавке 

Уређење простора испред Хаџи- Проданове пећине у Рашчићима- Радови на уређењу 

простора испред пећине све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијомза 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 дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

 

 

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  ____________________________________________ у поступку јавне набавке  

Уређење простора испред Хаџи- Проданове пећине у Рашчићима- Радови на уређењу 

простора испред пећине испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијомза 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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(ОБРАЗАЦ 7)    
                         

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  

Радови на истим или сличним пословима  у периоду од 2014. – 2019. године.   

  

Ред 

бр.  

Назив пројекта  Наручилац  Број уговора на основу 

којег су извршене 

услуге  

1.        

2.        

3.        

4.        

  

  

Место:_____________                                                                  Понуђач:  

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________  

  

  

Напомена:  

За сваку наведену услугу у горњој табели понуђач је обавезан да достави потврду 

наручиоца о успешно извршеним радовима.  
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VI МОДЕЛ УГОВОРА  
  

Закључен између:  

  

  

1. Туристичке организације општине Ивањица, Милинка Кушића 47, 32250 Ивањица 

коју заступа Радомир Лишанин, ВД директор (као Наручиоца) и  

  

2. Предузећа  __________________________  са седиштем___________________ 

ул.________________  бр.______,  ПИБ  ______________,  матични  број 

_______________ текући  рачун______________________које  заступа директор 

____________________, (као Извршилац)  

  

          Уговорне стране сагласно констатују:  

  

- Да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», 

број 124/2012, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности радова,  

ЈН  бр. 125-13/2018  

- Да је Извођач, доставио понуду  која се налази у прилогу уговора и чини његов 

саставни део;  

         -Да ја Наручилац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о 

додели уговора број којом је понуду понуђача  изабрао као најповољнију понуду.  

  

  

Члан 1.  

  

          Предмет овог уговора је Уређење простора испред Хаџи- Проданове пећине у 

Рашчићима- Радови на уређењу простора испред пећине. Врста и обим радова исказани 

описани у спецификацији радова која чини саставни део конкурсне документације.  

  Понуда са спецификацијом из став 2. овог члана чини саставни део овог уговора.  

  

Члан 2.  

Извођач радова се обавезује  да радове из члана 1. овог Уговора Уређење простора 

испред Хаџи- Проданове пећине у Рашчићима- Радови на уређењу простора испред 

пећине, изведе у свему према  усвојеној  понуди  Извођача број _____________ од 

____________ и према опису радова из спецификације радова који је саставни део овог 

уговора.   
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Члан 3.   

          Укупна вредност уговора  износи _______________динара без пореза на додату 

вредност,  односно__________________ динара, са обрачунатим порезом на додату 

вредност. У цену су урачунати сви пратећи и зависни трошкови.  

  

Осим вредности рада, добара и услуга, цена обухвата све пратеће и остале зависне 

трошкове извођача.  

  

Члан 4.  

 Плаћање по овом уговору ће се извршити до краја 2019. године уз гаранције извођача за 

квалитетно урађен посао и сва остала потребна обезбеђења (бланко сопствена меница за 

добро извршење посла).  

    

Члан 5.  

         Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора заврши до 15. 12. 

2019. године.  

   

Члан 6.  

  

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу уговорну казну у висино од 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан 

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

уговорених радова.  

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка 

Извођача умањењем рачуна у окончаној ситуацији.  

Ако Наручилац због закашњења претрпи штету која је већа од износа уговорне 

казне, може захтевати и накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног 

износа претрпљене штете.  

  

Члан 7.  

          Извођач радова је дужан  да за свако одступање од уговорених радова обавести 

наручиоца  и тражи писмену сагласност за  одступање.  

          Вишкови или мањкови радова за које је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и 

плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених 

радова.  

          Обрачун изведених  радова вршиће се на основу уговорених јединичних цена.  

  

Члан 8.  

  

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, 

да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности 
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које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не 

би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% 

укупне вредности закљученог уговора.   

   

Члан 9.  

          Наручилац и Извођач утврђују гарантни рок од 2 године (минимални гарантни рок за 

изведене радове  је 2  године), рачунајући од дана примопредаје радова.  

          Извођач је дужан да уочене недостатке отклони у гарантном року о свом трошку, у 

року од осам дана од дана пријема  позива од стране наручиоца.  

         У случају да Извођач радова не отклони недостатке у року  из става 2. овог члана, 

Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача 

радова.  

  

Члан 10.  

          Све евентуалне спорове поводом овог уговора, уговорне стране ће решевати 

споразумно.  

          За сва спорна питања која уговорне стране не могу да реше споразумом, уговара се 

надлежност стварно надлежног суда у Ивањици.  

  

Члан 11.  

         На питања која нису посебно уређена овим уговором, примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима, као и други прописи којима се уређују питања везана за  

грађевинске радове.  

  

Члан 12.  

         Саставни део овог уговора је:  

- понуда Извођача     

-  спецификација радова.  

  

Члан 13.  

Овај уговор сачињен је у 4 (четири)  примерка, од којих по 2 (два) примерка задржава 

свака уговорна страна.  

  

  

  

  

      ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                 ВД ДИРЕКТОР  

 ___________________                                                        Радомир Лишанин   
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VII 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 се достављају непосредно или путем поште на адресу:  Туристичка 

организација општине Ивањица, ул. Милинка Кушића 47, 32250 Ивањица са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  радови- ЈН Уређење простора испред Хаџи- 

Проданове пећине у Рашчићима- Радови на уређењу простора испред пећине, НЕ 

ОТВАРАТИ”. Рок за подношење понуда је 02. 10. 2019. године до 10 часова без обзира 

на начин достављања.   

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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:   

• Образац понуде (Образац 1);   

• Образац структуре понуђене цене (Образац 2);  

• Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

• Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);  

• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);  
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• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;  

• Модел уговора;  

  

2.1.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА   

  

Јавно отварање понуда спровешће се 02. 10. 2019. године у 10:30 часова у 

канцеларији Туристичке организације општине Ивањица, Милинка Кушића 47, 

32250 Ивањица од стране Комисије за јавну набавку.  

  

3. ПАРТИЈЕ  

  

Јавна набавка не садржи партије.  

  

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: Туристичке организације 

општине Ивањица, Милинка Кушића 47, 32250 Ивањица,  са назнаком:  

„Измена понуде за јавну набавку (радови)- ЈН Уређење простора испред Хаџи- 

Проданове пећине у Рашчићима- Радови на уређењу простора испред пећине - НЕ 

ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку (радови) – ЈН Уређење простора 

испред Хаџи- Проданове пећине у Рашчићима- Радови на уређењу простора испред 

пећине - Ивањица -НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку( радови) – 

ЈН Уређење простора испред Хаџи- Проданове пећине у Рашчићима- Радови на 

уређењу простора испред пећине -НЕ ОТВАРАТИ”  или „Измена и допуна понуде за 

јавну набавку (радови) – ЈН Уређење простора испред Хаџи- Проданове пећине у 

Рашчићима- Радови на уређењу простора испред пећине - 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.  
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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. ), 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. ) 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 III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 6. ).  

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

поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 5. ).  

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 ЗЈН- ом.  

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.  

Рок плаћања је до краја календарске 2019. године.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

  

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока  

Гаранција. Уређење простора испред Хаџи- Проданове пећине у Рашчићима- Радови на 

уређењу простора испред пећине,- не може бити краћа од 24 месеца од дана завршетка 

радова.  

  

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) Рок за 

завршетак радова је 15. 12. 2019. година. Место извођења радова: општина Ивањица, на 

локацији Рашчићи - Ивањица 

  

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде  

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

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

понуђача продужење рока важења понуде.  

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.  

  

  

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.  



44  

  

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке.  

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 о Јавним набавкама.  

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  

  

Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана 

од закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла  која 

мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

мора бити са клаузулама, безусловна и платива на први позив, оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављена и 

копија картона депонованих потписа који је издата од стране пословне банке. Рок важења 

менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 

трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства за добро 

извршење посла мора да се продужи.  

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења на име гаранције за повраћај 

средстава у целокупном уговореном износу у случају да давалац услуга не буде извршавао 

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.   

  

  

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, 

Туристичке организације општине Ивањица, Милинка Кушића 47, 32250 Ивањица или 

електронске поште на e-mail: direktor@ivatourism.org 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.   
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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, Уређење простора испред 

Хаџи- Проданове пећине у Рашчићима- Радови на уређењу простора испред пећине, 

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.  

  

Неопходно је да понуђач пре достављања понуде са понуђачем обиђе локацију на којој 

предвиђенo Уређење простора испред Хаџи- Проданове пећине у Рашчићима- Радови на 

уређењу простора испред пећине. Наручилац може Понуђачу на његов захтев доставити 

на увид  Идејни пројекат Уређење простора испред Хаџи- Проданове пећине у 

Рашчићима- Радови на уређењу простора испред пећине. 

  

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 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.  
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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 

email: direktor@ivatourism.org, факсом на број 032/665-085 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.  

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 

стране наручиоца најкасније 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 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 заштиту права је пет дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
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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; Туристичка организација општине Ивањица; јавна набавка ЈН ..........  

(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  
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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  

  

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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ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ   

 

Потврда је сачињена дана __________. 2019. године између __________________________ 

као представника потенцијалог понуђача и Туристичке организације општине Ивањица 

као представника Наручиоца у поступку јавне набавке Уређење простора испред Хаџи- 

Проданове пећине у Рашчићима- Радови на уређењу простора испред пећине, бр. набавке 

11/2019  

Предмет:   

Обилазак локације на подручју локалитета Хаџи- Проданове пећие, Рашчићи - Ивањица 

Присутни представници понуђача:   

  

 

  

 
  

 

  

Констатује се да се испуњена обавеза Понуђача по условима конкурсне документације за 

обавезан обилазак локације у току припреме понуде.  

Потврда је урађен у два примерка,  по један примерак за Наручиоца Туристичку 

организацију општине Ивањица и Понуђача.   

  

Представник понуђача         Представник  ТО општине Ивањица 

___________________                                                           ____________________   

  

 


