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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: 15/2018, Изградња „ZIP lajna“ - адреналинска стаза за 

панорамско спуштање, на локацији Рашчићи- Ивањица 

  

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

јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.  

  

1.4. Укупна процењена вредност Јавне набвавке 

 

Укупна процењена вредност Јавне набавке је 2.736.306,оо динара (без ПДВ- а), односно 

3.283.567,2 динара (са ПДВ- ом). 

 

1.5. Контакт  

  

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

tooivanjica1@eunet.rs  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

http://www.ivatourism.org/
mailto:tooivanjica1@eunet.rs
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ( ОПИС РАДОВА)  

  

ТЕХНИЧKИ ИЗВЕШТАЈ  

  

Локација:                              Рашчићи, Ивањица 

Адреса локације:   Линијска локација код локације адреналинска стаза за 

панорамско спуштање, на локацији Рашчићи - Ивањица, на 

к.п. 247, 172/2 КО Шуме, 5457/1 КО Лиса  

 

Власник/корисник:   Општина Ивањица  

Адреса власника/корисника: ул. Милинка Кушића 47, Ивањица   
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ОПШТИ ПОДАЦИ  

Ситуација  

Зип лајн адреналинска стаза позиционирана је на парцелама бр. 247, 172/2 КО Шуме и 

5457/2 КО Лиса у правцу траса 1: југ- север, а траса 2: север- југ. 

Колски и пешачки приступ локацији планиран је са приступне саобраћајнице, а са полазне 

станице само пешачком обележеном планинарском стазом.  

Објекат је линијски састоји се од две трасе. Траса 1 дужине 530 м, са полазном 

платформом на 670 м нв, и прихватном- долазном платформом на 650 м нв. Траса 2 је 

дужине 535 м, са полазном платформом на 670 м нв, и прихватном- долазном платформом 

на 651 м нв. Да би се обављала функција објекта који служи за спорт и рекреацију, 

неопходно је да:  

Произвођач опреме достави упутство за безбедан рад и да потврди да су на истој опреми 

примењене потписане мере и нормативи, односно достави уз опрему атест.  

Организатор рада зип-лајн адреналинске стазе за панорамско спуштање да организује и 

изврши обучавање радника- инструктора за активности на зип лајну- адреналинској стази 

из материје заштите при раду опреме, да упозна раднике са условима рада, опасностима и 

атестима у вези са радом на висини и обави проверу способности радника за самостални и 

безбедан рад.  

Радници- инструктори пре почетка коришћења стазе да корисницима обезбеде сигурност, 

односно упознају кориснике са условима рада стазе, опасностима у вези са радом и обаве 

проверу способности и опреме корисника за самостално и безбедно коришћење зип-лајн 

адреналинске стазе.  

Обавезно организовати пробно спуштање прво само терета, а потом искусних инструктора  

 

Kонструкција, Материјализација  

ЗИП ЛАЈН – адреналинска стаза за панорамско спуштање састоји се од две трасе. Свака 

траса се састоји од полазне тачке, приступне тачке и носећег челичног ужета између њих. 

Долазна тачка трасе 2 је на истој парцели као и полазна тачка трасе 1, спојене су пешачком 

стазом. Полазну и приступну тачку чине дрвена платформа, стуб – носач, темеља стуба и 

темеља – баласта за затезање носећег челичног ужета. Око полазне тачке трасе 1 

предвиђена је ограда.  

Платформа је димензија 2,0 x 2,0 м, дрвена, од четинара II класе  

 

Стуб - носач је челична цев φ 159,1x4 дужине 2.400 mm, са затегама од челичних цеви φ 

76,1x4  

 

- челик С235ЈР према СРПС ЕН 10025 (Ч0361 према СРПС.Ц.Б0.500)  

- шавне цеви према СРПС Ц.Б5.213  

- завртњеви класе чврстоће 8.8 и 5.6 према СРПС М.Б1.023, СРПС М.Б1.068, СРПС 

М.Б1.601, СРПС М.Б2.015,  

- електроде за заваривање су квалитета Е15Б26 према СРПС Ц.Х3.011  

Носеће челично уже је отворено завојно уже φ 12 mm, поцинковано са челичним језгром 

19x7  
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- челична ужад према СРПС Ц.Х1.023, СРПС Ц.Х1.200  

- опрема, стезачи, коничне чауре према СРПС Ц.Х1.300, СРПС Ц.Х1.301, СРПС Ц.Х1.303, 

СРПС Ц.Х1.304  

Темељ стуба је армирано бетонски 80 x 80 цм дубине 60 цм, од бетона МБ 20  

Темељ- анкер блок је армирано бетонски 300 x150 цм дубине 100 цм, од бетона МБ 20  

На стуб се монтира громобранска хватаљка, повезује се громобранском FeZn траком 20x3 

mm па са громобранском инсталацијом у темељу. Громобранска инсталација састоји се од 

FeZn траке25x4 mm која је повезана са арматуром темеља и сонде. Цевна сонда или сонда 

од L профила L50.50.5 дужине 2.000 mm забија се у тло испод темеља, повезује се од FeZn 

траком 25x4 mm у ископаном рову са арматуром и две сонде у темељном анкер блоку. 

Идејним пројектом предвиђени су првокласни материјали који обавезно поседују 

одговарајуће атесте и гаранције.  

Антикорозиона заштита конструкције мора се урадити према „Правилнику о техничким 

мерама и условима за заштиту челичних конструкција од корозије“. Предвиђена је 

антикорозиона заштита топлим цинковањем. Цинк мора бити квалитета Zn 97.5 до Zn 99.5. 

Дебљина превлаке мора да износи 90μм. Оштећена места се санирају цинк спрејем у 

дебљини 180μм.  

Монтажа конструкције ради се тако што се прво излије темељ стуба, са уграђеним 

анкерима. Монтирају се челични елементи, постигне геометрија па се онда излва темељни 

анкер блок. Изводе се дрвене платформе. На крају се монтира челично уже.  

У темељ се уграђује громобранска инсталација. Громобранска инсталација састоји се од 

FeZn траке која је повезана са арматуром темеља и сондама. Цевне сонде или сонде од L 

профила L50.50.5 дужине 2.000 mm забијају се у тло испод темеља и анкер блок темеља.  
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СИТУАЦИЈА  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 
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ТРАСА 1 
 

  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН          

  Опис позиције ј.м. јед.цена 
кол
ичи
на 

цена 

  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ         
  ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ         

1. 

Одређивање - обележвање места будуће трасе ЗИП 

ЛАЈН адреналинске стазе са обележавањем места за 
темеље полазне и долазне станице.        

  Obračun po kom ком.  1  

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    
 

 

2. 

Ручно крчење шибља. Обухватити раде операције: 

рашчишћавање површине од шибља са депоновањем 
ван терена на удаљености од 20 м. Заостало шибље 
пренети до привремене депоније.    

 
 

  Обрачун по m
2
 m

2
  15  

3. 

Сечење младих стабала ( D<10cm, i H<10m ) ради 

рашчишћавања локације, стабла уредно сложити и 
предати кориснику локације.                                                 

 
 

  Обрачун по ком. ком.  2  

4. 

Израда приступне стазе ширине 0,60 m. На нижој 

ивици путног профила формирати кинету за одвод, 
ручним откопом у тлу IV и III категорије.    

 
 

  Обрачун по m
1
 m

1
  20  

5. 

Ручни ископ земље, дубине до 90 cm са транспортом 

земље у оквиру парцеле, и разастирањем исе, у свему 
према графичкој документацији. 

  
 

 
 

  Обрачун по m
3
    

 
 

  тло III и IV категорије m
3
  9,8  

  БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ    
 

 

6. 

Израда армиранобетонских темеља стуба, од 

бетона МБ 20 , у свему према детаљним плановима из 
техничке документације и важећим техничким 
прописима за бетон.  Уграђивање бетона у темељне 
јаме врши се у слојевима највеће висине од 40cm, уз 
употребу первибратора, како би се постигла што већа 
збијеност бетонске масе. Бетон се справља машинским 
путем или на лицу места, мешалицом за бетон или 
ручним путем на припремљеној подлози. Није 
дозвољена припрема бетона на земљи. Јединичном 
ценом обухватити набавку материјала, справљање, 
транспорт, уграђивање и потребну оплату.     

 
 

  Обрачун по m
3
 m

3
  9,8  
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7. 

Израда арматуре темеља и анкера у свему према 

детаљима из пројекта и важећим прописима. Арматура 
у темељима мора бити повезана са системом за 
уземљење. Јединичном ценом обухватити набавку 
материјала, рад на савијању и уграђивању арматуре п 
фазама, као и повезивање са уземљењем.    

 
 

Обрачун по kg.    
 

 

Мрежаста арматура kg  124  

Глатка арматура kg  42  

  ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА    
 

 

8. 

Израда и АКЗ челичне конструкције. Израда челичне 

конструкције мора се извршити у свему према урађеној 
техничкој документацији, "Правилнику о техничким 
прописима за носеће челичне конструкције" (Сл.лист 
СФРЈ бр. 61/86), важећим стандардима за основни 
материјал ЈУС Ц.БО.500, округле профиле ЈУС 
Ц.Б3.021, шавне цеви ЈУС Ц.Б5.213, електроде ЈУС 
Ц.Х3.011, завртњеве ЈУС М.Б1.023, као и осталих 
пратећих стандарда. Све везе у конструкцији изводе се 
завртњевима класе 5.6, а монтажни наставци се 
изводе завртњевима класе чврстоће 8.8 (на коти 0.0 
завртњеви су класе 10.9). Сви завртњеви морају бити 
топло цинковани.  
Сви елементи челичне конструкције морају морају бити 
топло цинковани. 

  

 
 

 

  Обрачун по kg kg  316  

9. 

Транспорт и монтажа челичне конструкције. 

Монтажа челичне конструкције мора се извести у свему 
према техничкој документацији и важећим прописима 
за ову врсту радова. Сва приспела конструкција мора 
се сложити преко дрвених прагова на унапред 
одређено место у кругу градилишта како не би дошло 
до оштећења конструкције нити антикорозионе 
заштите. Технологија монтаже мора обезбедити 
максимално остварење геометрије облика конструкције 
стуба. Монтажне везе изводе се завртњевима класе 
8.8 и 10.9. Завртњеви без ознаке не смеју се 
уграђивати. Након монтаже стуба конструкција се мора 
одмах повезати са  системом за уземљење.     

 
 

  Обрачун по kg kg  316  

10. 

Носеће уже. Набавка и тренирање поцинкиваног 

затезног - носећег ужета са челичним језгром. Пре 
уградње уже мора бити тренирано радном силом (маџ 
сила која се јавља у експлоатацији). Тренирање се 
изводи све док се у задња три утезања не јављају 
истезања (издужења) ужади. Након сваког утезања уже 
мора да стоји под силом мин пола сата, а након 
отпуштања силе уже се "одмара" такође пола сата. 
Plaća se za potpuno završen rad, a prema detaljima i 
opisu iz radioničke dokumentacije.    

 
 

   - уже  12 mm (СРПС Ц.Х1.061) kg  660  

   - ушке 12 (СРПС Ц.Х1.306) ком.  16  

   - затезна навртка A1 (СРПС Ц.Х4.072) (облик A или E) ком.  2  

   - затезна навртка A2 (СРПС Ц.Х4.072) (облик A или E) ком.  2  
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11. 

Транспорт и монтажа Носећег ужета. Монтажа 

затезног - носећег  ужета мора се извести у свему 
према техничкој документацији и важећим прописима 
за ову врсту радова.  Технологија монтаже мора 
обезбедити максимално остварење геометрије облика 
ужета. Опрема и уже  без ознаке не сме се уграђивати. 
Након монтаже уже се мора одмах повезати са  
системом за уземљење.     

 
 

 - уже  12 mm (СРПС Ц.Х1.061) kg  660  

  ТЕСАРСКИ РАДОВИ    
 

 

12. 

Набавка грађе, довоз, израда и монтажа 
платформе. Ради се у свему према пројекту и 

цртежима , од здраве и суве чамове граде II класе.    
 

 

Obracun po m
2
 stvarne površine platforme m

2
  11  

13. 

Обрада и Бојење дрвене платформе, лазурним 
бојама.  

платформу обрадити  и бојити садолином или неким 
сличним средством по избору пројектанта. Пре бојења 
све површине прећи фином шмирглом, да остане 
глатка површина. Бојити два пута са размаком за 
сушење од 24 х, прећи најфинијом шмирглом и бојити 
по трећи пут.    

 
 

Обрачун по m². m
2
  11  

  ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА    
 

 

14. Fe/Zn traka 20x3 mm kg  14  

15. Носач поцинковане траке склоп 159 ком.  12  

16. Ископ рова у земљишту III категорије m  48  

17. Fe/Zn traka 25x4 mm у рову m  55  

18. Цевни уземљивач, са уградњом ком.  6  

19. 

Преглед громобранске инсталације 

Визуелни преглед постојеће громобранске инсталације, 
испитивање спојева исте и мерење отпора уземљивача 
са издавањем потребних атеста. пауш.  2  

 
Укупно Траса 1(без ПДВ- а):  

     
Укупно Траса 1(са ПДВ- ом):  
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ТРАСА 2 

 

  Опис позиције ј.м. јед.цена 
кол
ичи
на 

цена 

  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ         
  ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ        

1. 

Одређивање - обележвање места будуће трасе ЗИП 

ЛАЈН адреналинске стазе са обележавањем места за 
темеље полазне и долазне станице.     

 
 

  Obračun po kom ком.  1  

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    
 

 

2. 

Ручно крчење шибља. Обухватити раде операције: 

рашчишћавање површине од шибља са депоновањем 
ван терена на удаљености од 20 м. Заостало шибље 
пренети до привремене депоније.    

 
 

  Обрачун по m
2
 m

2
  15  

3. 

Сечење младих стабала ( D<10cm, i H<10m ) ради 

рашчишћавања локације, стабла уредно сложити и 
предати кориснику локације.                                                 

 
 

  Обрачун по ком. ком.  3  

4. 

Израда приступне стазе ширине 0,60 m. На нижој 

ивици путног профила формирати кинету за одвод, 
ручним откопом у тлу IV и III категорије.    

 
 

  Обрачун по m
1
 m

1
  30  

5. 

Ручни ископ земље, дубине до 90 cm са транспортом 

земље у оквиру парцеле, и разастирањем исе, у свему 
према графичкој документацији. 

  
 

 
 

  Обрачун по m
3
    

 
 

  тло III и IV категорије m
3
  9,8  

  БЕТОНСКИ И АРМИРАЧКИ РАДОВИ    
 

 

6. 

Израда армиранобетонских темеља стуба, од 

бетона МБ 20 , у свему према детаљним плановима из 
техничке документације и важећим техничким 
прописима за бетон.  Уграђивање бетона у темељне 
јаме врши се у слојевима највеће висине од 40cm, уз 
употребу первибратора, како би се постигла што већа 
збијеност бетонске масе. Бетон се справља машинским 
путем или на лицу места, мешалицом за бетон или 
ручним путем на припремљеној подлози. Није 
дозвољена припрема бетона на земљи. Јединичном 
ценом обухватити набавку материјала, справљање, 
транспорт, уграђивање и потребну оплату.     

 
 

  Обрачун по m
3
 m

3
  9,8  

7. 

Узрада арматуре темеља и анкера у свему према 

детаљима из пројекта и важећим прописима. Арматура 
у темељима мора бити повезана са системом за 
уземљење. Јединичном ценом обухватити набавку 
материјала, рад на савијању и уграђивању арматуре п    
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фазама, као и повезивање са уземљењем. 

Обрачун по kg.    
 

 

Мрежаста арматура kg  124  

Глатка арматура kg  42  

  ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА    
 

 

8. 

Израда и АКЗ челичне конструкције. Израда челичне 

конструкције мора се извршити у свему према урађеној 
техничкој документацији, "Правилнику о техничким 
прописима за носеће челичне конструкције" (Сл.лист 
СФРЈ бр. 61/86), важећим стандардима за основни 
материјал ЈУС Ц.БО.500, округле профиле ЈУС 
Ц.Б3.021, шавне цеви ЈУС Ц.Б5.213, електроде ЈУС 
Ц.Х3.011, завртњеве ЈУС М.Б1.023, као и осталих 
пратећих стандарда. Све везе у конструкцији изводе се 
завртњевима класе 5.6, а монтажни наставци се 
изводе завртњевима класе чврстоће 8.8 (на коти 0.0 
завртњеви су класе 10.9). Сви завртњеви морају бити 
топло цинковани.  
Сви елементи челичне конструкције морају морају бити 
топло цинковани. 

  

 
 

 

  Обрачун по kg kg  316  

9. 

Транспорт и монтажа челичне конструкције. 

Монтажа челичне конструкције мора се извести у свему 
према техничкој документацији и важећим прописима 
за ову врсту радова. Сва приспела конструкција мора 
се сложити преко дрвених прагова на унапред 
одређено место у кругу градилишта како не би дошло 
до оштећења конструкције нити антикорозионе 
заштите. Технологија монтаже мора обезбедити 
максимално остварење геометрије облика конструкције 
стуба. Монтажне везе изводе се завртњевима класе 
8.8 и 10.9. Завртњеви без ознаке не смеју се 
уграђивати. Након монтаже стуба конструкција се мора 
одмах повезати са  системом за уземљење.     

 
 

  Обрачун по kg kg  316  

10. 

Носеће уже. Набавка и тренирање поцинкиваног 

затезног - носећег ужета са челичним језгром. Пре 
уградње уже мора бити тренирано радном силом (маџ 
сила која се јавља у експлоатацији). Тренирање се 
изводи све док се у задња три утезања не јављају 
истезања (издужења) ужади. Након сваког утезања уже 
мора да стоји под силом мин пола сата, а након 
отпуштања силе уже се "одмара" такође пола сата. 
Plaća se za potpuno završen rad, a prema detaljima i 
opisu iz radioničke dokumentacije.    

 
 

   - уже  12 mm (СРПС Ц.Х1.061) kg  666  

   - ушке 12 (СРПС Ц.Х1.306) ком.  16  

   - затезна навртка A1 (СРПС Ц.Х4.072) (облик A или E) ком.  2  

   - затезна навртка A2 (СРПС Ц.Х4.072) (облик A или E) ком.  2  
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11. 

Транспорт и монтажа Носећег ужета. Монтажа 

затезног - носећег  ужета мора се извести у свему 
према техничкој документацији и важећим прописима 
за ову врсту радова.  Технологија монтаже мора 
обезбедити максимално остварење геометрије облика 
ужета. Опрема и уже  без ознаке не сме се уграђивати. 
Након монтаже уже се мора одмах повезати са  
системом за уземљење.     

 
 

 - уже  12 mm (СРПС Ц.Х1.061) kg  666  

  ТЕСАРСКИ РАДОВИ    
 

 

12. 

Набавка грађе, довоз, израда и монтажа 
платформе. Ради се у свему према пројекту и 

цртежима , од здраве и суве чамове граде II класе.    
 

 

Obracun po m
2
 stvarne površine platforme m

2
  11  

13. 

Обрада и Бојење дрвене платформе, лазурним 
бојама.  

платформу обрадити  и бојити садолином или неким 
сличним средством по избору пројектанта. Пре бојења 
све површине прећи фином шмирглом, да остане 
глатка површина. Бојити два пута са размаком за 
сушење од 24 х, прећи најфинијом шмирглом и бојити 
по трећи пут.    

 
 

Обрачун по m². m
2
  11  

  ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА    
 

 

14. Fe/Zn traka 20x3 mm kg  14  

15. Носач поцинковане траке склоп 159 ком.  12  

16. Ископ рова у земљишту III категорије m  48  

17. Fe/Zn traka 25x4 mm у рову m  55  

18. Цевни уземљивач, са уградњом ком.  6  

19. 

Преглед громобранске инсталације 

Визуелни преглед постојеће громобранске инсталације, 
испитивање спојева исте и мерење отпора уземљивача 
са издавањем потребних атеста. 
 пауш.  2  

Укупно Траса 2 (без ПДВ- а): 
 

 

     Укупно Траса 2 (са ПДВ- ом): 
 

 

     УКУПНО Траса 1 и    Траса 
2 (без ПДВ- а) : 

    

 УКУПНО Траса 1 и Траса 2 
(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 у последље три године има остварен 

промет од најмање 5.000.000 динара на 

годишњем нивоу   

  

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 у поглављу V конкурсне 

документације.  

3.  ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

  

  

  

  

4.  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

  

  

  

 

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 
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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:  

  

  

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:  
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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 

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   
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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:  

  

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: Изградња „ZIP 

lajna“ - адреналинска стаза за панорамско спуштање, на локацији Рашчићи - 

Ивањица 

  

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:   
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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  

  

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:  
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 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  

 

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:  
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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.  

 

4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЈН Изградња „ZIP lajna“ - адреналинска стаза за 

панорамско спуштање, на локацији Рашчићи - Ивањица 

  

  

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  Изградња „ZIP lajna“ - адреналинска стаза за панорамско 

спуштање, на локацији Рашчићи - Ивањица 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 

Изградња „ZIP lajna“ - адреналинска стаза за панорамско спуштање, на локацији 

Рашчићи - Ивањица 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:  

Запослену или радно ангажовану:   

-1 особу са звањем спортски пењач   

-1 особу са звањем старији алпиниста приправник   

-1 особу са звањем алпинистички инструктор     

  

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  

Изградња „ZIP lajna“ - адреналинска стаза за панорамско спуштање, на локацији 

Рашчићи - Ивањица 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 2013. – 2017.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.  

  

 



31  

  

 

VI МОДЕЛ УГОВОРА  
  

Закључен између:  

  

  

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

коју заступа Радомир Лишанин, 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 Изградња „ZIP lajna“ - адреналинска стаза за 

панорамско спуштање, на локацији Рашчићи - Ивањица. 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 Изградња „ZIP lajna“ - 

адреналинска стаза за панорамско спуштање, на локацији Рашчићи - Ивањица, 

изведе у свему према  усвојеној  понуди  Извођача број _____________ од ____________ и 

према опису радова из спецификације радова који је саставни део овог уговора.   

  

  

  

Члан 3.   
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          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 угову се врши тако што ће 50% вредности радова бити уплаћено 

авансно, а остатак по испостављеној окончаној ситуацији на основу оверене грађевинске 

књиге и јединичних цена из понуде Извођача.  

  Наручилац се обавезује да плаћање изврши  у року од 45 дана од дана завршетка и 

примопредаје радова и испостављања фактуре од стране Извођача радова.  

    

Члан 5.  

         Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора заврши до 26. 12. 

2018. 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.  
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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 

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                                                                 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 Изградња „ZIP lajna“ - 

адреналинска стаза за панорамско спуштање, на локацији Рашчићи - Ивањица, НЕ 

ОТВАРАТИ”. Рок за подношење понуда је 21. 11. 2018. године до 14 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 22. 11. 2018. године у 09:00 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 Изградња „ZIP lajna“ - адреналинска 

стаза за панорамско спуштање, на локацији Рашчићи - Ивањица - НЕ ОТВАРАТИ” 

или „Допуна понуде за јавну набавку (радови) – ЈН Изградња „ZIP lajna“- 

адреналинска стаза за панорамско спуштање, на локацији Рашчићи - Ивањица -НЕ 

ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку( радови) – ЈН Изградња „ZIP 

lajna“ - адреналинска стаза за панорамско спуштање, на локацији Рашчићи - 

Ивањица -НЕ ОТВАРАТИ”  или „Измена и допуна понуде за јавну набавку (радови) – 

ЈН Изградња „ZIP lajna“ - адреналинска стаза за панорамско спуштање, на локацији 

Рашчићи - Ивањица - 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. 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 V 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 III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V 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  
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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. упоглављу V ове конкурсне документације).  

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 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.  

Рок плаћања је 45 дана од дана примопредаје радова и достављања извештаја од стране 

надзорног органа, на основу документа који испоставља понуђач.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

  

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока  

Гаранција. Изградња „ZIP lajna“ - адреналинска стаза за панорамско спуштање, на 

локацији Рашчићи - Ивањица,– 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 26. 12. 2018. 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.  
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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 за добро извршење посла у 

износу од 10% од финансијске вредности уговора без пдв-а, 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.  

  

14. 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: tooivanjica1@eunet.rs 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, Изградња „ZIP lajna“ - 

адреналинска стаза за панорамско спуштање, на локацији Рашчићи - Ивањица, 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 

предвиђена изградња „ZIP lajna“. Наручилац може Понуђачу на његов захтев доставити на 

увид  Идејни пројекат изградње „ZIP lajna“.  

  

15. 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.  

  

16. 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.  

  

17. 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: tooivanjica1@eunet.rs 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.  

mailto:tooivanjica1@eunet.rs
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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 __________2018. године између __________________________ 

као представника потенцијалог понуђача и Туристичке организације општине Ивањица 

као представника Наручиоца у поступку јавне набавке Изградња „ZIP lajna“ - 

адреналинска стаза за панорамско спуштање, на локацији Рашчићи - Ивањица бр. набавке 

15/2018  

Предмет:   

Обилазак локације на подручју локалитета 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   

  

 


