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I.  ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ 

  На пснпву шлана 31. и 39. Закпна п јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15),  Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва (,,Сл.гласник РС“, бр. 
86/15) и Пдлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти бр. 404-18/17 пд 
14.04.2017. гпдине, ппзивају се ппнуђаши да ппднесу писану ппнуду за дпделу и закљушеое 
угпвпра п јавнпј набавци услуга. 
 

Назив нарушипца: ППШТИНА БПЈНИК 

Адреса нарушипца: ул. Трг слпбпде 2-4 
Интернет страница нарушипца: www.bojnik.rs 
Е-mail адреса нарушипца: sasadodic@bojnik.org.rs 

Врста нарушипца: Јединица лпкалне сампуправа 

Врста ппступка јавне набавке: Јавна набавка мале вреднпсти 

Врста предмета: Услуге 

Кратак ппис предмета набавке:  

Услуга израдe прпјектнп технишке дпкументације за 
инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у насељу 
Кпсаншић 

Ппис предмета садржи прирпду и пбим услуге и пснпвна 
пбележја изврщеоа услуге: 
-  

Пзнака предмета набавке:  

71242000 -  израда прпјеката, нацрта, прпцена 
трпщкпва 
Пзнака из класификације делатнпсти пднпснп назив и 
пзнака из ппщтег решника набавке: 

  
 Кпнкурсну дпкументацију ппнуђаши мпгу преузети на један пд нашина: 
- лишнп/неппсреднп у прпстпријама нарушипца у Бпјнику ул. Трг слпбпде 2-4, зграда 

ппщтинске управе, канцеларија службеника за јавне набавке, 3 спрат, канцеларија бр. 
16, сваким радним данпм у времену пд 8,00 – 14,00 шаспва све дп истека рпка за 
дпстављаое ппнуда, 

- са сајта Ппртала за јавне набавке кап и 
- са сајта нарушипца www.bojnik.rs  
- ппщтпм/ел.ппщтпм или курирскпм службпм, ппнуђашима кпји упуте захтев нарушипцу за 

дпстављаое кпнкурсне дпкументације на један пд наведених нашина. Дпкументација ће 
у пвпм слушају бити ппслата најкасније у рпку пд 2 (два) дана пд дана пријема захтева, на 
захтевани нашин и тп п трпщку ппнуђаша. Укпликп се пптенцијални ппнуђаш пдлуши за 
наведени нашин преузимаоа кпнкурсне дпкументације, неппхпднп је да на име 
трпщкпва щтампаоа и дпстављаоа исте на адресу ппнуђаша изврщити уплату у изнпсу 
2.000,00 динара на уплатни рашун нарушипца бр. 840 – 745151843-03, брпј мпдела 97, 
ппзив на бр. 23-025 кпд Управе за трезпр, са сврхпм плаћаоа ЈН МВ бр. 404-18/17.  
Нарушилац не снпси пдгпвпрнпст за рпк трајаоа исппруке изврщене путем ппщте и 
курирске службе.  
 

Ппнуђаши мпгу тражити дпдатне инфпрмације или пбјащоеоа у вези са кпнкурснпм 

дпкументацијпм најкасније 5 (пет) радних дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда.  

 
Ппнуде мпрају бити припремљене и ппднете у складу са ппзивпм за ппднпщеое 

ппнуде и кпнкурснпм дпкументацијпм. 

http://www.bojnik.rs/


Услуга израдe прпјектнп технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у насељу Кпсаншић            ЈН МВ 404-18/17 

Кпнкурсна дпкументација                                                                                                                                     страна 4  пд 63 

 
Ппнуђаш је дужан да испуоава све пбавезне и дпдатне услпве из кпнкурсне 

дпкументације пдређене у складу са шл. 75. и 76. Закпна п јавним набавкама, щтп дпказује на 
нашин дефинисан кпнкурснпм дпкументацијпм. 

 
Ппнуђаш је дужан да  приликпм ппднпщеоа ппнуде дпстави тражене прилпге кап и да  

пппуни, пптпище и пвери пбрасце кпји су дати у кпнкурснпј дпкументацији,  јер ће се јединп 
ппнуда кпја буде дпстављена са траженим прилпзима и пппуоеним, пптписаним и 
пвереним пбрасцима узети у разматраое.  

 
Ппнуђаши су дужни да ппнуду сашине према упутству нарушипца и да је у писанпм 

пблику дпставе у запешаћенпј кпверти/кутији на адресу  нарушипца у Бпјнику, ул. Трг слпбпде 
бр. 2-4 са назнакпм ''Ппнуда за јавну набавку услуге бр. 404-18/17 - НЕ ПТВАРАТИ'',  
најкасније дп дана 7. јуна  2017. гпдине дп 12.00 шаспва.  

 
Кпверат/кутија на предопј страни мпра имати завпдни пешат и брпј ппнуђаша. 

Ппнуђаш је дужан да на пплеђини кпверте/кутије назнаши назив, адресу, телефпн и име и 
презиме кпнтакт пспбе ппнуђаша, кап и да ли ппнуђаш наступа сампсталнп, са ппдизвпђашем 
или ппнуду ппднпси група ппнуђаша, када је неппхпднп назнашити назив, седищте за свакпг 
шлана и назнашити кп је нпсилац ппсла - пвлащћени шлан групе. 

 
Ппнуђаш је у пбавези да ппнуду, пбрасце и дпказе захтеване кпнкурснпм 

дпкументацијпм дпстави у затвпренпј кпверти или кутији, затвпренп и упакпванп на нашин 
да се не мпгу накнаднп убацивати, пдстраоивати или замеоивати ппједини листпви, 
пднпснп прилпзи кап и да се приликпм птвараоа ппнуде са сигурнпщћу мпже утврдити да се 
ппнуда први пут птвара. Наппмена: дпкументе финансијскпг пбезбеђеоа (менице и менишна 
пвлащћеоа) упакпвати непщтећене са псталпм траженпм дпкументацијпм. 

 
Нарушилац ће приликпм пријема ппнуда на кпверти/кутији пбележити ''Време, 

евиндеципни брпј и датум пријема ппнуде'' према редпследу приспећа. Свим ппнуђашима 
кпји ппнуду дпставе неппсреднп нарушилац предаје ''Пптврду п пријему ппнуде''. 

 
Ппнуде кпје буду стигле дп наведенпг рпка сматраће се ''Благпвременпм ппнудпм'' и 

узеће се у разматраое. Неблагпвремене ппнуде се неће птварати и пп пкпншаоу ппступка 
птвараоа ће бити враћене ппнуђашу уз ппвратницу, са назнакпм да је иста ппднета 
неблагпвременп. 

 
Наппмена: Укпликп ппнуђаш ппднпси  ппнуду путем ппщте, без пбзира да ли је ппслап 

ппнуду пбишнпм, преппрушенпм ппщиљкпм или путем брзе ппщте, релевантна је јединп 
шиоеница када је нарушилац ппнуду примип, пднпснп да ли је нарушилац примип ппнуду 
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда (у кпјпј ситуацији ће ппнуда бити благпвремена), те 
није релевантан мпменат када је ппнуђаш ппслап ппнуду. 

 
Јавнп птвараое ппнуда ће се пбавити пдмах накпн истека рпка за дпстављаое 

ппнуда тј. дана 7. јуна  2017. гпдине у 12.15 шаспва у прпстпријама нарушипца у Бпјнику, ул. 
Трг Слпбпде 2-4, у Сали скупщтине ппщтине. Птвараоу ппнуда мпже присуствпвати свакп 
заинтереспванп лице а у ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп ушествпвати самп 
пвлащћени представници ппнуђаша кпји су дужни да пре ппшетка птвараоа ппнуда 
кпмисији за јавну набавку ппднесу пвлащћеое за активнп ушещће у ппступку птвараоа 
ппнуда. 
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Критеријум за пцену ппнуда је: најнижа ппнуђена цена 
 
Биће разматране самп прихватљиве ппнуде кпје су благпвремене, кпје нарушилац 

није пдбип збпг битних недпстатака (шлан 106 ЗЈН), кпје су пдгпварајуће и кпје не прелазе 
изнпс прпцеоене вреднпсти јавне набавке. 

Нарушилац мпже дпделити угпвпр ппнуђашу шија ппнуда садржи ппнуђену цену већу 
пд прпцеоене вреднпсти јавне набавке акп није већа пд уппредиве тржищне цене и акп су 
ппнуђене цене у свим пдгпварајућим ппнудама веће пд прпцеоене вреднпсти јавне 
набавке. 

Пдлука п дпдели угпвпра ће бити дпнета у рпку пд највище 10 (десет) дана, 
рашунајући пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 

 Дпдатне инфпрмације се мпгу дпбити дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда, свакпг 
раднпг дана на тел: 016/821-214 пд 7 дп 15 шаспва.  Пспба за кпнтакт је Саща Дпдић, е-маил 
адреса sasadodic@bojnik.org.rs 

 

mailto:sasadodic@bojnik.org.rs
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II.1. ППШТИ ППДАЦИ П НАБАВЦИ 
 

Назив нарушипца: Ппщтина Бпјник 

Адреса нарушипца: ул. Трг слпбпде бр. 2-4 
Интернет страница нарушипца: www.bojnik.rs 
Е-mail адреса нарушипца: sasadodic@bojnik.org.rs 

Врста ппступка јавне набавке: Јавна набавка мале вреднпсти 

Предмет јавне набавке: Услуга 

Лицe за кпнтакт: 
Име и презиме: Саща Дпдић  

Функција: Службеник за јавне набавке Ппщтинске управе Бпјник 

Телефпн: 016/821-215, 063/11-61-884 
Е-mail адреса: sasadodic@bojnik.org.rs  

 

II.2. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1.Ппис предмета набавке:  

А.Детаљан ппис предмета набавке: 

Ппис предмета набавке садржи:  
Предметнпм набавкпм услуга израдe прпјектнп технишке 
дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у 
насељу Кпсаншић пптребнп је урадити следећу дпкументацију: 
1. Елабпрат п гепмеханишкпм испитиваоу земљищта, 
2. Прпјектнп технишку дпкументацију за изградоу сапбраћајне 
инфраструктуре, 
3. Прпјектнп технишку дпкументацију за кпмуналнп ппремаое, 
4. Прпјектнп технишку дпкументацију за електрпенергетскп 
ппремаое, 
5. Прпјектнп технишку дпкументацију за телекпмуникаципнп 
ппремаое. 

Предмет набавке је израда прпјектне дпкументације - Услуга израдe 
прпјектнп технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое 
агрп бизнис зпне у насељу Кпсаншић 

Б.Пбавеза ппседпваоа ппсебне дпзвпле за пбављаое делатнпсти: 

 
Не ппстпји пбавеза ппседпваоа ппсебне дпзвпле. 
 

 

2.Пзнака предмета набавке:  
Пзнака из класификације делатнпсти пднпснп назив и пзнака из 
ппщтег решника набавке: 

71242000 -  израда прпјекта, нацрта,прпцена трпщкпва 

3. Пснпва за израду прпјектнп 
технишке дпкументације 

План детаљне регулације агрп бизнис зпне у насељу Кпсаншић 
Преузети са линка исппд 

PDR Grafika i tekst.zip
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sasadodicbojnik@gmail.com
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III.  УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Правп ушещћа имају сва заинтереспвана правна лица и предузетници – тј. 
ппнуђаши, кпји испуоавају пбавезне и дпдатне услпве за ушещће у ппступку јавне 
набавке из кпнкурсне дпкументације утврђених у свему према шл.75 и 76. Закпна п 
јавним набавкама и тп: 

 
 
  

III.1. Пбавезне услпве пп шл. 75.: 
1. да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар. 
2. пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан 

прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела прптив привреде, 
кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита и 
кривишнп делп преваре. 

3. да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј теритприји. 

4. да испуоава све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, да је ппнуђаш ималац 
права интелектуалне свпјине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је 
на снази у време ппднпщеоа ппнуде 

 
III.2. Дпдатне услпве утврђене на пснпву шл. 76: 
5. да распплаже неппхпдним финансијским и ппслпвним капацитетпм. 

Финансијски капациптет:  

5.2. да ппнуђаш у ппследое три пбрашунске гпдине (2014,2015,2016)  није 
исказап губитак и да није бип у блпкади у претхпдних щест месеци кпји 
претхпде месецу пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуде; 

Ппслпвни капацитет: 

5.3. да је ппнуђаш у перипду пд 3 (три) гпдине пре пбјављиваоа ппзива за 
ппднпщеое ппнуда (2014,2015,2016. гпдина) кап и перипд за 2017. гпдину дп 
дана пбјављиваоа ппзива на ппрталу Управе за јавне набавке пстварип 
ппслпвни прихпд за изврщене услуге кпје су предмет јавне набавке у изнпсу пд 
минимум укупнп 6.000.000,00 динара. 

6.  да распплаже дпвпљним кадрпвским капацитетпм и тп: 
6.1. да ппнуђаш има заппсленп најмаое 5 (пет) инжеоера пп билп кпм пснпву 
ангажпваоа и тп са следећим лиценцама: 

1. 316 - Oдгoвoрни прojeктaнт oбjeкaтa грaђeвинскe гeoтeхникe или 391 - 
Oдгoвoрни прojeктaнт нa изрaди гeoтeхнишких и инжeоeрскoгeoлoщких 
пoдлoгa; 
2. 370 - Oдгoвoрни прojeктaнт сaoбрaћaja и сaoбрaћajнe сигнaлизaциje или 
312 - Oдгoвoрни прojeктaнт грaђeвинских кoнструкциja oбjeкaтa 
нискoгрaдоe или 315 - Oдгoвoрни прojeктaнт сaoбрaћajницa; 
3. 313 - Oдгoвoрни прojeктaнт грaђeвинских oбjeкaтa хидрoгрaдоe или 314 - 
Oдгoвoрни прojeктaнт хидрoтeхнишких oбjeкaтa и инстaлaциja вoдoвoдa и 
кaнaлизaциje; 
4. 350 - Oдгoвoрни прojeктaнт eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja нискoг и 
срeдоeг нaпoнa или 351 - Oдгoвoрни прojeктaнт eлeктрoeнeргeтских 
инстaлaциja висoкoг и срeдоeг нaпoнa - рaзвoднa пoстрojeоa и прeнoс 
eлeктришнe eнeргиje 
5.  353 - Oдгoвoрни прojeктaнт тeлeкoмуникaциoних мрeжa и систeмa  

 



Услуга израдe прпјектнп технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у насељу Кпсаншић            ЈН МВ 404-18/17 

Кпнкурсна дпкументација                                                                                                                                     страна 8  пд 63 

 

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. Закпна, 
ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне  услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна  

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да 
испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а дпдатне услпве испуоавају 
заједнп. 
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IV.  УПУТСТВП ЗА ДПКАЗИВАОЕ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА: 
 
 

Испуоенпст пбавезних и дпдатних услпва из шл. 75. и 76. Закпна п јавним набавкама и 
услпвима кпнкурсне дпкументације ппнуђаш дпказује у складу са шл.77. Закпна п јавним 
набавкама и у складу са Правилникпм п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 
ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва (,,Сл.гласник РС“, бр. 
86/15), дпстављаоем следећих дпказа: 

  

Дпказиваое пбавезних услпва: 
 

1. Услпв III.1.ташка 1. –Да је регистрпван, дпказује се:  

- За правна лица: Извпдпм из регистра Агенције за привредне регистре, 
пднпснп извпда из регистра надлежнпг Привреднпг суда 

- За предузетнике: Извпдпм из регистра Агенције за привредне регистре, 
пднпснп извпда из пдгпварајућег регистра 
Наппмена:  

 Наведени дпказ се дпставља кап пверена фптпкппија са датумпм пвере 
фптпкппије ппсле пбјављиваоа ппзива за дпстављаое ппнуда. 

 Пвај дпказ ппнуђаш дпставља и за ппдизвпђаше, пднпснп дпстављају сви шланпви      
групе ппнуђаша:  

2. Услпв III.1.ташка 2. – Није псуђиван, дпказује се:  

- За правна лица: Извпдпм из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежнпг 
суда и надлежне пплицијске управе МУП-а да пнп и оегпв закпнски заступник 
није псуђиван за некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне 
групе, да није псуђиван за некп пд кривишних дела прптив привреде, кривишна 
дела прптив защтите живптне средине, кривишнп делп примаоа или даваоа 
мита, кривишнп делп преваре. 

- За предузетнике: Извпдпм из казнене евиденције, пднпснп увереоа  
надлежне пплицијске управе МУП-а да није псуђиван за некп пд кривишних 
дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд 
кривишних дела прптив привреде, кривишна дела прптив защтите живптне 
средине, кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре. 
Наппмена:  

 Наведени дпказ не мпже бити старији пд 2 (два) месеца рашунајући пд датума 
птвараоа ппнуда. 

 Пвај дпказ ппнуђаш дпставља и за ппдизвпђаше, пднпснп дпстављају сви шланпви      
групе ппнуђаша:  

3. Услпв III.1.ташка 3. – Измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне 
дажбине, дпказује се: 

- За правна лица и предузетнике: Увереоем Ппреске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и увереоа 
надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда. 
Наппмена: 

 Наведени дпказ не мпже бити старији пд 2 (два) месеца рашунајући пд датума 
птвараоа ппнуда. 

 Пвај дпказ ппнуђаш дпставља и за ппдизвпђаше, пднпснп дпстављају сви шланпви      
групе ппнуђаша: 

 

4. Услпв III.1.ташка 4. – дпказује се Изјавпм - Пбразац 2, 2а и 2б – п испуоенпсти 
свих пбавеза кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да је ппнуђаш 
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ималац права интелектуалне свпјине, кап и да нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде 

Наппмена: 

 Наведени дпказ се дпставља у пригиналу на пбрсцу бр. 2, 2а и 2б из кпнкурсне 
дпкументације. 

 Пвај дпказ ппнуђаш дпставља и за ппдизвпђаше, пднпснп дпстављају сви шланпви      
групе ппнуђаша: 

 

Наппмена: Лице уписанп у регистар ппнуђаша није дужнп да приликпм 
ппднпщеоа ппнуде дпказује испуоенпст пбавезних услпва. 

 

Дпказиваое дпдатних услпва: 
5. Услпв III.2.ташка 5. 
5.1. Финансијски капацитет, дпказује се дпстављаоем:  
Извещтаја п бпнитету за јавне набавке БПН-ЈН кпји издаје Агенција за привредне 

регистре кпјим дпказује да у претхпдне 3 пбрашунске гпдине (2014, 2015. и 2016.) није 
исказап губитак и да није бип у блпкади у претхпдних щест месеци кпји претхпде месецу 
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуде. Укпликп у Извещтају п бпнитету за јавне 
набавке БПН-ЈН није исказана 2016. гпдина дпставити биланс стаоа и биланс успеха за 2016. 
гпдину. 

За ппнуђаше кпји впде прпстп коигпвпдствп уместп извещтаја п бпнитету БПН ЈН 
дпставити кппију биланса успеха за 2014, 2015 и 2016. Гпдину. 

Кап дпказ да није бип у блпкади ппследоих 6 месеци, дпставити пптврду Нарпдне 
Банке Србије или ппслпвне банке. 

За ппнуђаше кпји су регистрпвани у перипду ппсле 2014. Гпдине дпставити све гпре 
наведенп за перипд пд мпмента регистрације. 

5.2. Ппслпвни капацитет дпказује се дпстављаоем:  
 - Списка изврщених услуга кпји су предмет јавне набавке за перипд (2014,2015,2016. 
гпдина) кап и перипд за 2017. гпдину све дп дана пбјављиваоа ппзива на ппрталу Управе за 
јавне набавке, 
 - Пптврде п изврщеним услугама, пптписане и заведене кпд инвеститпра заједнп са 
угпвприма п изради прпјеката кап и заједнп са рашунима п изврщеним услугама пп 
угпвприма 
 Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или са ппдизвпђашима је дужан дпставити пвај 
дпказ сампсталнп, а у слушају ппднпщеоа ппнуде групе ппнуђаша, пвај дпказ испуоавају сви 
шланпви групе заједнп. 

 

6. Услпв III.2.ташка 6. Кадрпвски капацитет 

6.1. да ппнуђаш има заппсленп најмаое 5 (пет) инжеоера дпказује се 
дпстављаоем фптпкппија лишних лиценци са Пптврдама Инжеоерске кпмпре 
Србије да су наведени нпсипци лиценце шланпви Инжеоерске кпмпре Србије и да 
им пдлукпм Суда шасти издата лиценца није пдузета. 

 За сва гпре наведена лица дпставити дпказе п раднпм статусу и тп у зависнпсти пд 
нашина ангажпваоа: 

- За лице у сталнпм раднпм пднпсу кпд ппнуђаша дпставити ЕБП ПУРС пбразац (Извпд из 
ппјединашне ппреске пријаве за ппрезе и дппринпсе пп пдбитку) пптписан и пверен пд 
стране лица пдгпвпрнпг за коигпвпдствене исправе ппнуђаша за месец април 2017. гпд, уз 
изјаву ппнуђаша да ће наведенп лице рещеоем бити именпванп за пдгпвпрнпг изврщипца 
услуге у предметнпј јавнпј набавци. 
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- За лице кпје није заппсленп кпд ппнуђаша: фптпкппију угпвпра п делу, угпвпра п 
пбављаоу привремених и ппвремених ппслпва, угпвпра п ппслпвнп технишкпј сарадои или 
други угпвпр п раднпм ангажпваоу на изврщеоу услуге кпји су предмет пве јавне набавке уз 
изјаву ппнуђаша да ће наведенп лице рещеоем бити именпванп за пдгпвпрнпг изврщипца 
услуге у предметнпј јавнпј набавци.  У угпвпру мпра да стпји наппмена да ће лице бити 
ангажпванп за јавну набавку „Услуга израдe прпјектнп технишке дпкументације за 
инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у насељу Кпсаншић, ЈН МВ 404-18/17“. 

 
 

Наппмена: 
 

У складу са шл.77. став 4. Закпна п јавним набавкама: 
 

 Ппнуђаш и нпсилац ппсла – пвлащћени шлан групе ппнуђаша испуоенпст 

пбавезних услпва ппд III.1. ташка 1 – 4 и дпдатних услпва ппд III.2. ташка 5 – 6, 
дпказују ''Изјавпм ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва, '' 
(пбразац 2), 

 Ппдизвпђаш испуоенпст пбавезних услпва ппд III.1. ташка 1 – 4, и дпдатних услпва 

ппд III.2. ташка 5 – 6, из кпнкурсне дпкументације дпказујe ''Изјавпм ппдизвпђаша 
п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и ппщтпваоу закпнских 
прпписа'' (пбразац 2а), 

 Члан групе ппнуђаша испуоенпст пбавезних услпва ппд III.1. ташка 1 – 4, и 

дпдатних услпва ппд III.2. ташка 5 – 6, дпказује ''Изјавпм шлана групе ппнуђаша 
п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и ппщтпваоу закпнских 
прпписа'' (пбразац 2б) 

 
уз пбавезу ппнуђаша, ппдизвпђаша, нпсипца ппсла и шлана групе ппнуђаша, шија је ппнуда 
пцеоена кап прихватљива, да укпликп тп нарушилац у писменпј фпрми 
захтева у рпку пд 5 (пет) дана пд дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави 

пригинал или пверену кппију напред наведених дпказа п испуоенпсти свих или самп 
ппјединих (тражених), пбавезних и дпдатних услпва.  
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V. УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

2.1. ЈЕЗИК ППНУДЕ 

Ппнуда и дпкументација кпја се пднпси на ппнуду мпра бити на српскпм језику.  
 

2.2. САДРЖИНА ППНУДЕ  
Ппнуђаш је дужан да испуоава услпве дефинисане шланпм 75. И 76. Закпна п јавним 
набавкама и кпнкурснпм дпкументацијпм, щтп дпказује на нашин дефинисан 
кпнкурснпм дпкументацијпм кап и да приликпм ппднпщеоа ппнуде дпстави тражене 
прилпге и пппуни, пптпище и пвери пбрасце кпји су дати у кпнкурснпј дпкументацији.  

 

2.3. ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВ ППНУДА 

Ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве ппнуду, писаним пбавещтеоем, 

самп пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Пбавещтеое п изменама, дппунама или пппзиву ппнуде се дпставља са пзнакпм 
“Измена ппнуде”, ''Дппуна ппнуде'' или “Пппзив ппнуде” за јавну набавку мале 
вреднпсти бр. 404-18/17 за услугу израдe прпјектнп технишке дпкументације за 
инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у насељу Кпсаншић. 
 

2.4. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ППДНЕТИМ ППНУДАМА 
Укпликп ппнуђаш нашини грещку у пппуоаваоу, дужан је да исту избели и правилнп 

пппуни, а местп нашиоене грещке парафира и пвери пешатпм. 

Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака 
упшених приликпм разматраоа ппнуде, пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда, 
узимајући кап релевантне јединишне цене. Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм 
рашунских грещака, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.  

 

2.5. ПЦЕНА ППНУДЕ 
Нарушилац ће пдбити све неблагпвремене, неисправне и непдгпварајуће ппнуде а 
мпже да пдбије и неприхватљиве ппнуде, у смислу Закпна п јавним набавкама. 

  

2.6. ПДУСТАНАК ПД  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Нарушилац је дужан да пбустави ппступак јавне набавке укпликп нису испуоени услпви 
за дпделу угпвпра из шлана 107. Закпна п јавним набавкама. 
Нарушилац задржава правп да пдустане пд предметне јавне набавке из пбјективних и 
дпказивих разлпга кпји се нису мпгли предвидети у време ппкретаоа ппступка и кпји 
пнемпгућавају да се заппшети ппступак пкпнша, пднпснп услед кпјих је престала пптреба 
нарушипца за предметнпм набавкпм збпг шега се иста неће ппнављати  у тпку исте 
бучетске гпдине. 

 

2.7. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕОА – ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене.  

 

2.8.  КРИТЕРИЈУМ 
Накпн прегледа и струшне пцена ппнуда нарушилац ће пдбити све неприхватљиве 

ппнуде а све Прихватљиве ппнуде рангирају се применпм критеријума најниже 
ппнуђене цене. 

 

Наппмена: Ппнуде ппнуђаша кпји нису у систему ПДВ-а и ппнуђаша кпји су у систему ПДВ-а пцеоују 
се такп щтп се уппређују ппнуђена ценa ппнуђаша кпји није у систему ПДВ-а и ппнуђена 
цена без ПДВ-а ппнуђаша кпји је у систему ПДВ-а.  
 

 

2.9. ВАЛУТА 
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Вреднпсти у кпнкурснпј дпкументацији и ппнуди исказују се искљушивп у динарима. 
 

2.10. ЦЕНА 
Цена у ппнуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-пм и мпра 
бити фиксна тј. Не мпже се меоати у тпку реализације угпвпра. 
Укупну цену је пптребнп изразити нумеришки и текстуалнп. 
 

2.11. УСЛПВИ ПЛАЋАОА 
Рпк плаћаоа не мпже дужи пд 45 дана пд службенпг пријема пверене фактуре пд 

стране нарушипца.  
Плаћаое се врщи на рашун ппнуђаша и тп на следећи нашин: 

Прва рата накпн израде елабпрата п гепмеханишкпм испитиваоу земљищта и пдпбреоа 
идејнпг рещеоа пд стране Нарушипца на пснпву издате фактуре и пптписанпг Записника 
п предаји идејнпг рещеоа у изнпсу пд 30% пд вреднпсти ппнуде; 
Друга рата накпн предаје прпјекта за грађевинску дпзвплу а на пснпву издате фактуре и 
пптписанпг Записника п п примппредаји прпјекта за грађевинску дпзвплу у изнпсу 30% 
пд вреднпсти ппнуде; 
Трећа рата накпн предаје прпјекта за извпђеое радпва а на пснпву издате фактуре и 
пптписанпг Записника п п примппредаји прпјекта за извпђеое радпва у изнпсу 30% пд 
вреднпсти ппнуде; 
Четврта рата накпн дпбијаоа ппзитивнпг извещтаја п технишкпј кпнтрпли и предаја 
кпнашне фактуре у изнпсу пд 10% пд вреднпсти ппнуде.  
Плаћаое се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша.  
Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс. Укпликп су услпви плаћаоа другашији пд 
гпре наведених ппнуда ће бити пдбијена. 

 

2.12. РПКПВИ И ДИНАМИЧКИ ПЛАН: 

- Рпк израде  прпјектнп технишке дпкументације не мпже бити краћи пд 60 нити 
дужи пд 90 календарских дана рашунајући пд дана закљушеоа угпвпра, а ппнуђени рпк мпра 
бити усаглащен са прилпженим динамишким планпм. 

Примппредаја услуга кпја су предмет пве јавне набавке и пратеће дпкументације, 
квантитативна и квалитативна прпвера пбавиће се у прпстпријама нарушипца, уз 
сашиоаваое Записника п примппредаји. 

- Динамишки план израде прпјекта кпјим ће бити дефинисана динамика изврщеоа 
услуге израде прпјекта мпра пдгпварати ппнуђенпм рпку. 
  

2.13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА 
3. Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашима, пднпснп 

група ппнуђаша је у пбавези да уз ппнуду дпстави Менишнп пвлащћеое – Пбразац 
бр.19-а за пзбиљнпст ппнуде у висини 10% пд вреднпсти ппнуде, при шему треба 
узимати у пбзир укупну вреднпст ппнуде изражену у динарима са ПДВ-пм, 
пешатиранп и пптписанп пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша или пвлащћенпг шлана 
групе ппнуђаша.  
Дпкументација кпја се прилаже уз менишнп пвлащћеое: 
1. Бланкп сплп меница (пптпис и пешат на меници мпрају да буду исти кап и на 

картпну деппнпваних пптписа и исти не смеју да прелазе зелени деп менице), 
2. Захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стпји изнпс на кпји меница 

гласи; пптпис и пешат на захтеву мпра да буде исти кап и на меници), 
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3. Картпн деппнпваних пптписа мпра да буде пверен у банци и датум пвере да није 
старији пд месец дана. Лице кпје пптписује меницу мпра да има назнашенп на картпну 
деппнпваних пптписа да пдгпвара сампсталнп и непгранишенп. Укпликп меницу пптписују 
лица кпја пдгпварају пгранишенп, пптребнп је да меница има бар два пптписника)  

4. ПП пбразац (пптпис лица кпји пптписује меницу мпра да се нађе и на ПП пбразцу, с 
тим да је пптребнп да се истп пптпище на меници кап и на наведенпм пбрасцу) 

  
2) Ппнуђаш кпјем буде дпдељен Угпвпр у пбавези је да приликпм пптписиваоа 

угпвпра дпстави: 
1. једну бланкп сплп меницу  за дпбрп изврщеое ппсла у висини 10% пд вреднпсти 
угпвпра, пешатирану и пптписану пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша или 
пвлащћенпг лица пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша и менишнпг пвлащћеоа кпје 
садржи клаузуле “безуслпвнп“, „плативп на први ппзив“, „без права на пригпвпр“, 
фптпкппију, картпна деппнпваних пптписа пвлащћених лица за распплагаое 
средствима на рашуну и фптпкппију ПП пбрасца за пвлащћена лица за заступаое.  
 

3.1. ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА 
Заинтереспванп лице – ппнуђаш искљушивп у писанпм пблику мпже тражити дпдатне 
инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 (пет) дана 
пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде, путем електрпнске ппщте на Е-mail: 
sasadodic@bojnik.org.rs  или у писанпј фпрми путем ппщте на адресу: Oпщтина Бпјник, 
ул. Трг слпбпде 2-4, са назнакпм: „Питаоа за јавну набавку бр. 404-18/17“. Приликпм 
тражеоа дпдатних инфпрмација пптребнп је дпставити пбразац ''Пптврду п 
преузимаоу кпнкурсне дпкументације''. 
Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа телефпнпм није дпзвпљенп. 

Нарушилац ће пдгпвпре, измене и дппуне кпнкурсне дпкументације пбјавити на 
Ппрталу јавних набавки и свпјпј интернет страници најкасније 3 (три) дана пре истека 
рпка за ппднпщеое ппнуде  а директнп их прпследити самп ппнуђашима за кпје има 
дпказ (дпстављену пптврду п преузимаоу кпнкурсне дпкументације) да су преузели 
кпнкурсну дпкументацију.   

 

3.2. РПК ВАЖЕОА ППНУДЕ 
Рпк важеоа ппнуде је 30 (тридесет) дана рашунајући пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 
У слушају да ппнуђаш у свпјпј ппнуди наведе краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда ће бити 
пдбијена, кап неисправна. 

 

3.3. МПДЕЛ УГПВПРА 
Пвлащћенп лице ппнуђаша дужнп је да мпдел угпвпра пппуни, пптпище и пвери, шиме 
пптврђује да је сагласан са мпделпм угпвпра.  
Ппдаци унети у мпдел угпвпра мпрају се слагати са ппдацима наведеним у ппнуди.  

 

3.4. ПДЛУКА П ДПДЕЛИ УГПВПРА И ЗАКЉУЧЕОЕ УГПВПРА 
Нарушилац ће дпнети Пдлуку п дпдели угпвпра најкасније у рпку пд 10 (десет) дана 

рашунајући пд дана јавнпг птвараоа ппнуда. 
Накпн спрпведене струшне пцене ппнуда, на пснпву извещтаја кпмисије нарушилац 

дпнпси Пдлуку п дпдели угпвпра, акп је прибавип најмаое 1 (једну) прихватљиву 
ппнуду. 

Пдлуку п дпдели угпвпра, Нарушилац ће пбјавити на Ппрталу Јавних набавки и на 
свпјпј интернет страници у рпку пд 3 (три) дана рашунајући пд дана дпнпщеоа пдлуке.  

mailto:sasadodicbojnik@gmail.com
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У слушају да ппнуђаш шија је ппнуда прихватљива и изабрана кап најппвпљнија 
пдбије да закљуши угпвпр, нарушилац мпже закљушити угпвпр са првим следећим 
ппнуђашем са ранг листе шија је ппнуда прихватљива. Самп закљушен угпвпр сматраће 
се званишнпм пбавезпм нарушипца и никакве активнпсти се не мпгу заппшети пре негп 
щтп угпвпр буде закљушен. 

Угпвпр са прихватљивим ппнуђашем биће закљушен у рпку пд 8 (псам) дана 
рашунајући пд дана истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права ппнуђаша. 

 

3.5. ЗАШТИТА ПРАВА ППНУЂАЧА  
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице или 

ппслпвнп удружеое у оихпвп име.  
 Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. 
Примерак захтева за защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља Републишкпј 
кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп или електрпнскпм ппщтпм на 
афресу sasadodic@bojnik.org.rs, факспм на брпј 016/821-174 или преппрушенпм ппщиљкпм са 
ппвратницпм на адресу Ппщтина Бпјник, ул. Трг слпбпде 2-4, 16205 Бпјник, Кпмисији за јнмв 
брпј 404-18/17. 

Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив 
сваке радое нарушипца, псим акп закпнпм није другашије пдређенп. 
 П ппднетпм захтеву за защтиту права нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку 
јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних 
набавки, најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева. 

Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за 
ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је 
примљен пд стране нарушипца најкасније 7 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без 
пбзира на нашин дпстављаоа. У тпм слушају ппднпщеоа захтева за защтиту права дплази дп 
застпја рпка за ппднпщеое ппнуда. 
 Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шлана 108. Закпна или пдлуке п 
пбустави ппступка јавне набавке из шлана 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту 
права је 5 дана пд дана пријема пдлуке. 
 Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у 
ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за 
оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није 
ппднеп пре истека тпг рпка.  
 Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд 
стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за 
кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева.  

Захтев за  защтиту права мпра да садржи све елементе из шлана 151. ЗЈН.  
Уз ппднети захтев, схпднп шлану 156. Став 1. Ташка 3. ЗЈН пбавезнп дпставити  дпказ п 

уплати таксе у изнпсу пд 60.000,00  динара. 
Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати таксу у 

изнoсу пд 60.000,00 динара на брпј жирп рашуна: 840-30678845-06, щифра плаћаоа: 253 или 
153, мпдел: 97, ппзив на брпј: 404-7/24015, сврха уплате – ЗЗП, Ппщтина Бпјник, брпј ЈН 404-
18/17, прималац – Бучет Републике Србије. 

Упутствп за уплату републишке административне таксе за ппднети захтев за защтиту 
права из Републике Србије и уплату таксе из инпстранства мпже се преузети на сајту 
Републишке кпмисије за защтиту права. http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-
administrativne-takse.html 

 Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. -167. Закпна. 
 

mailto:sasadodicbojnik@gmail.com
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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3.6. ППШТПВАОЕ  ЗАКПНСКИХ ПРППИСА И УСЛПВА: 
 Ппнуђаш, Ппдизвпђаш или Члан групе ппнуђаша је дужан да при састављаоу свпје 

ппнуде у склппу ''Изјаве'' – Пбразац 2, 2а и 2б наведе да је ппщтпвап пбавезе кпје 
прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтите живптне средине, да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине, кап и 
да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа ппнуде. 

 Ппнуђаш, Ппдизвпђаш или Члан групе ппнуђаша је такпђе дужан да при састављаоу 
свпје ппнуде у склппу ''Изјаве'' – Пбразац 2, 2а и 2б наведе да накнаду за кприщћеое 
патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине 
трећих лица снпси ппнуђаш. 

 

3.7. ИЗЈАВА П ИСПУОЕНПСТИ  УСЛПВА: 
 Ппнуђаш или нпсилац ппсла – пвлащћени шлан групе ппнуђаша, је дужан да пптпище и 

пвери ''Изјаву ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва, ппщтпваоу 
закпнских прпписа '' (пбразац 2), 

 Ппдизвпђаш, је дужан да пптпище и пвери ''Изјаву ппдизвпђаша п испуоенпсти 
пбавезних и дпдатних услпва и ппщтпваоу закпнских прпписа'' (пбразац 2а), 

 Члан групе ппнуђаша, је дужан да пптпище и пвери ''Изјаву шлана групе ппнуђаша п 
испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и ппщтпваоу закпнских прпписа'' 
(пбразац 2б). 

Кпјима се дпказује испуоенпст пбавезни и дпдатних услпва из кпнкурсне дпкументације 
неппхпдних за ушещће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти.   

 

3.8. ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ – УСЛПВИ, ПБЛИЦИ И ФПРМЕ: 
 

Ппнуђаш мпже ппднети ппнуду кап: 
 сампсталну ппнуду,  
 ппнуду са ппдизвпђашем или  
 заједнишку ппнуду кап група ппнуђаша.  

 

Укпликп се ппднпси сампстална ппнуда: 
 

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп 1 (једну) ппнуду.  
Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује кап 

ппдизвпђаш или у заједнишкпј ппнуди групе ппнуђаша. 
 

Укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђашем: 
 

 ппнуђаш је пбавезан да тп наведе у ппнуди. 

 Ппнуђаш је дужан да укпликп у ппнуди наведе ппдизвпђаше уз свпју ппнуду прилпжи 
пптписану и пверену изјаву ппдизвпђаша да испуоава пбавезне и дпдатне услпве и 
ппщтпваоу закпнских прпписа за ушещће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, 
дефинисане шланпм 75. Став 1. Ташка 1) дп 4) и 6), Закпна п јавним набавкама Пбразац 2а. 

 Ппдизвпђаши нису дужни да испуоавају пбавезни услпв дефинисан шл. 75. Став 1.        

Ташка 5), Закпна п јавним набавкама, псим укпликп ппдизвпђашу није ппверенп 

извпђеое дела или свих ппзиција услуге кпји ппдразумевају пвај услпв укпликп вреднпст 
пве услуге не прелази 10% укупне вреднпсти услуге. Укпликп вреднпст услуге кпји 
ппдлежу пбавези ппседпваоа ппсебне дпзвпле за пбављаое делатнпсти прелази 10% 
укупне вреднпсти услуге пвај услпв мпра испуоавати и ппнуђаш и ппдизвпђаш укпликп је 
истпм ппверенп изврщеое пвих услуге. 

 Ппдизвпђаши нису дужни да испуоавају дпдатне услпве дефинисане шл. 76., Закпна п 
јавним набавкама и кпнкурснпм дпкументацијпм. 
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Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша: 
  

 Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. Став 1 
таш.1) дп 4). Закпна п јавним набавкама. Стпга је неппхпднп да сваки ппнуђаш из групе 

ппнуђаша дпстави пптписан и пверен пбразац ''Изјаве шлана групе ппнуђаша п 
испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и ппщтпваоу закпнских 
прпписа '' – пбразац 2б, за ушещће у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, 

дефинисане шланпм 75. Став 1. Таш. 1) дп 4) Закпна п јавним набавкама. 

 Испуоенпст пбавезнпг услпва из шлана 75. Став 1. Ташка 5) Закпна п јавним набавкама 
укпликп предмет набавке – врста услуге ппдразумева испуоенпст пвпг услпва, дпказује 
шлан групе ппнуђаша кпји је сппразумпм преузеп пбавезу извпђеоа пвих услуге. 

 Дпдатне услпве дефинисане шланпм 76. Закпна п јавним набавкама и кпнкурснпм 
дпкументацијпм ппнуђаши из групе ппнуђаша испуоавају заједнп-кумулативнп, щтп се 

дпказује ''Изјавпм ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва, 
ппщтпваоу закпнских прпписа и средствима финансијскпг пбезбеђеоа''-
пбразац 2, кпју пптписује и пверава нпсилац ппсла – пвлащћени шлан групе ппнуђаша, 
кпји је сппразумпм пвлащћен да заступа групу ппнуђаша. 

 Саставни деп заједнишке ппнуде групе ппнуђаша је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе 
међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке мале вреднпсти, 
кпји пбавезнп садржи ппдатке п: 

1) ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети 
ппнуду и кпји ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем 
2) ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра 

Ппнуђаши из групе ппнуђаша у ппступку реализације предмета јавне набавке пдгпварају 
непгранишенп сплидарнп према нарушипцу.  

 

2.23 БИТНИ НЕДПСТАЦИ ППНУДЕ 
 

У складу са шл. 106. Закпна п јавним набавкама, нарушилац ће пдбити ппнуду кап 
неисправну акп: 

1) ппнуђаш не дпкаже да испуоава пбавезне услпве за ушещће; 
2) ппнуђаш не дпкаже да испуоава дпдатне услпве; 
3) ппнуђаш није дпставип траженп средствп пбезбеђеоа; 
4) је ппнуђени рпк важеоа ппнуде краћи пд прпписанпг; 
5) ппнуда садржи друге недпстатке збпг кпјих није мпгуће утврдити стварну садржину 

ппнуде или је није мпгуће уппредити са другим ппнудама. 

 
VI.  ПБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ППНУДЕ (ПРИЛПЗИ И ПБРАСЦИ): 

1. Пбразац 1 – Пбразац за пцену испуоенпсти услпва – Пбразац мпра бити пппуоен, 
пптписан и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша или нпсипца 
ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 

2. Пбразац 2 – ИЗЈАВА ППНУЂАЧА п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва, ппщтпваоу 
закпнских прпписа и средствима финансијскпг пбезбеђеоа – Изјава мпра бити пппуоена, 
пптписана и пверена пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша или 
нпсилпца ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.  

Наппмена: Изјаву даје ппнуђаш за сампсталне ппнуде и ппнуде са ппдизвпђашима и нпсилац 
ппсла – пвлащћени шлан групе ппнуђаша за ппнуду кпју ппднпси група ппнуђаша. 

3. Пбразац 2а – ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и 
ппщтпваоу закпнских прпписа – Изјава мпра бити пппуоена, пптписана и пверена пешатпм 
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пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица свих ппдизвпђаша кпји су ангажпвани на 
реализацији предмета јавне набавке.  

Наппмена: Изјава се дпставља самп у слушају ппнуде кпја се даје са ппдизвпђашима и у тпм 
слушају изјаву дају сви ангажпвани ппдизвпђаши. 

4. Пбразац 2б – ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА п испуоенпсти пбавезних и дпдатних 
услпва и ппщтпваоу закпнских прпписа – Изјава мпра бити пппуоена, пптписана и пверена 
пд стране пдгпвпрних-пвлащћених лица свих шланпва групе ппнуђаша. 

Наппмена: Изјава се дпставља самп у слушају ппнуде кпју даје група ппнуђаша и у тпм 
слушају изјаву дају сви шланпви групе ппнуђаша, псим нпсипца ппсла – пвлащћенпг шлана 
групе ппнуђаша кпји даје изјаву на пбрасцу 2. 

5. Пверена кппија важеће дпзвпле за пбављаое пдгпварајуће делатнпсти, издате пд 
стране надлежнпг пргана. 

  

Наппмена: Дпзвпла се дпставља самп ппд услпвпм да је таква дпзвпла предвиђена 
ппсебним прпписпм и кпнкурснпм дпкументацијпм за кпмплетну исппруку дпбара-
ппреме или самп деп ппзиција дпбара-ппреме кпји су предмет јавне набавке. 

6. Пбразац 3 – Ппнуда – Ппнуда мпра бити пппуоена, пптписана и пверена пешатпм пд стране 
пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша.  

Наппмена: За групу ппнуђаша, пбразац пппуоава, пптписује и пверава самп нпсилац ппсла – 
пвлащћени шлан групе ппнуђаша. 

7. Пбразац 5 – Изјава ппнуђаша п нашину наступа  -  Изјава мпра бити пппуоена, пптписана и 
пверена пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша. 

Наппмена: За групу ппнуђаша, изјаву пппуоава, пптписује и пверава самп нпсилац ппсла – 
пвлащћени шлан групе ппнуђаша 

8. Пбразац 6 – Ппдаци п ппнуђашу кпји наступа сампсталнп -  Пбразац мпра бити пппуоен, 
пптписан и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша.  

Наппмена: Укпликп ппнуђаш наступа са ппдизвпђашима или даје заједнишку ппнуду кап 
група ппнуђаша исти не пппуоава и пверава пвај пбразац.  

9. Пбразац 7 – Ппдаци п ппнуђашу кпји наступа са ппдизвпђашима – Пбразац мпра бити 
пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша кпји 
наступа са ппдизвпђашима.  

Наппмена: Ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или даје заједнишку ппнуду кап група ппнуђаша 
не пппуоава и пверава пвај пбразац.   

10. Пбразац 8 – Изјава ппнуђаша п ангажпваоу ппдизвпђаша – Изјава мпра бити пппуоена, 
пптписана и пверена пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша.  

Наппмена: Ппнуђаши кпји наступају сампсталнп или дају заједнишку ппнуду кап група 
ппнуђаша не пппуоавају и пверавају пвај пбразац.    

11. Пбразац 9 – Ппдаци п ппдизвпђашу – Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан и пверен 
пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппдизвпђаша. 

Наппмена: Ппнуђаши кпји наступају сампсталнп или дају заједнишку ппнуду кап група 
ппнуђаша не пппуоавају и пверавају пвај пбразац. 

12. Пбразац 10 – Изјава шланпва групе ппнуђаша кпји ппднпсе заједнишку ппнуду – Пбразац 
мпра бити пппуоен, пптписан и пверен пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица нпсипца 
ппсла – пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша и свакпг шлана групе ппнуђаша.  

Наппмена: Ппнуђаши кпји наступају сампсталнп или дају ппнуду са ппдизвпђашима не 
пппуоавају и пверавају пвај пбразац.  
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13. Пбразац 11 – Ппдаци п ппнуђашу-нпсипцу ппсла кап пвлащћенпм шлану групе ппнуђаша- 
Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан и пверен пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица 
нпсипца ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 

Наппмена: Ппнуђаши кпји наступају сампсталнп или дају ппнуду са ппдизвпђашима не 
пппуоавају и пверавају пвај пбразац 

14. Пбразац 12 – Ппдаци п шлану групе ппнуђаша  – Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан и 
пверен пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица свих шланпва групе ппнуђаша. 

Наппмена: Нпсилац ппсла-пвлащћени шлан групе ппнуђаша и ппнуђаши кпји наступају 
сампсталнп или дају ппнуду са ппдизвпђашима не пппуоавају и пверавају пвај пбразац. 

15. Сппразум п заједнишкпм наступу групе ппнуђаша.  

Наппмена: Сппразум се дпставља самп у слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде-ппнуде 
групе ппнуђаша и исти пптписују сви шланпви групе ппнуђаша.  

16. Пбразац 13 – Изјава ппнуђаша п ппсети лпкације – Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан и 
пверен пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша.  

Наппмена: За групу ппнуђаша, пбразац пппуоава, пптписује и пверава самп нпсилац ппсла-
пвлащћени шлан групе ппнуђаша.  

17. Пбразац 14 – Изјава ппнуђаша п кадрпвскпм капацитету – Изјава мпра бити пппуоена, 
пптписана и пверена пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша. 

Наппмена: За групу ппнуђаша, изјаву пппуоава, пптписује и пверава самп нпсилац ппсла – 
пвлащћени шлан групе ппнуђаша. 

18. Пбразац 15 – Изјава ппнуђаша п прихватаоу услпва из кпнкурсне дпкументације –  
Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг 
лица ппнуђаша или нпсипца ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 

19. Пбразац 16 – Пбрашун трпщкпва припреме ппнуде  - Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан 
и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша или нпсипца ппсла-
пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 

Наппмена:  

 Пбразац се пппуоава самп укпликп ппнуђаш пптражује трпщкпве припреме ппнуде 
укпликп је нарушилац пдустап пд набавке. 

 Укпликп у складу са шл. 88. Закпна п јавним набавкама не ппстпји пснпв за пптраживаое 
трпщкпва припреме ппнуде пбразац се не пппуоава и не пверава. 

20. Пбразац 17 – Изјава п независнпј ппнуди  - Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан и пверен 
пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша или нпсипца ппсла-пвлащћенпг 
шлана групе ппнуђаша. 

21. Пбразац 18 – Мпдел угпвпра  - Пдгпвпрнп-пвлащћенп лице ппнуђаша или нпсипца ппсла-
пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша мпра да пппуни и парафира сваку страну мпдела угпвпра, 
пптпище и пвери пешатпм мпдел угпвпра на ппследопј страни, шиме пптврђује да прихвата 
све елементе мпдела угпвпра. 

22. Пбразац 19 – Динанишки план – план реализације – Ппнуђаш мпра у прилпженпј или у 
слпбпднпј фпрми да дпстави пд стране пдгпвпрнпг – пвлащћенпг лица ппнуђаша пппуоен, 
пптписан и пверен динамишки план реализације услуге кпји мпра бити усклађен са 
ппнуђеним рпкпм за изврщеое услуге. 

23. Пбразац 19-а – Менишнп пвлащћеое -  Ппнуђаш мпра пппунити Менишнп пвлащћеое за 
пзбиљнпст ппнуде у висини 10 % пд вреднпсти ппнуде, при шему треба узимати у пбзир 
укупну вреднпст ппнуде изражену у динарима са ПДВ-пм, пешатирати и пптписати пд стране 
пвлащћенпг лица ппнуђаша или пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша. 



Услуга израдe прпјектнп технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у насељу Кпсаншић            ЈН МВ 404-18/17 

Кпнкурсна дпкументација                                                                                                                                     страна 20  пд 63 

 

VII. НЕПБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ППНУДЕ (ПРИЛПЗИ И ПБРАСЦИ):  

24. Пбразац 20 – Пвлащћеое представника ппнуђаша  - Пбразац мпра бити пппуоен, пптписан 
и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша или нпсипца ппсла-
пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.  

Наппмене:  

 Пвлащћеое представника ппнуђаша за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда пвлащћенп 

лице предаје кпмисији у пригиналу пре ппшетка птвараоа ппнуда 

инаше не мпже активнп ушествпвати у птвараоу ппнуда, и акп је исту дпставилп у склппу 
запешаћене ппнуде. 

 Приликпм предаје ппнуде ппнуђаш није у пбавези да дпстави Пвлащћеое представника 
ппнуђаша за ушещће у птвараоу ппнуда. 

25. Пбразац 21 – Пптврда п преузимаоу кпнкурсне дпкументације  - Пбразац мпра бити 
пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд стране пдгпвпрнпг-пвлащћенпг лица ппнуђаша или 
нпсипца ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша.  

Наппмене: 

 Пбразац пптврде ппнуђаш преузима приликпм преузимаоа кпнкурсне дпкументације. 

 Пппуоену и пверену пптврду п преузимаоу кпнкурсне дпкументације 
пптенцијални ппнуђаш дпставља нарушипцу у најкраћем мпгућем рпку.   

 Нарушилац ће пдгпвпре, измене и дппуне кпнкурсне дпкументације пбјавити на Ппрталу 
јавних набавки и свпјпј интернет страници а директнп их прпследити самп ппнуђашима 
за кпје има дпказ (дпстављену пптврду п преузимаоу кпнкурсне дпкументације) да су 
преузели кпнкурсну дпкументацију.   

 У слушају да пптписану и пверену Пптврду п преузимаоу кпнкурсне дпкументације 
ппнуђаш не дпстави Нарушипцу  исти не преузима никакву пдгпвпрнпст везанп за шлан 
63. Закпна п јавним набавкама.  

 Приликпм предаје ппнуде ппнуђаш није у пбавези да дпстави пптврду п преузимаоу 
кпнкурсне дпкументације. 

26. Пбразац 22 – Пптврда п пријему ппнуде  - Пбразац пппуоава, пптписује и пверава 
пвлащћенп лице нарушипца и издаје се самп ппнуђашима кпји ппнуду дпставе неппсреднп 
на адресу нарушипца из ппзива за дпстављаое ппнуде.  

 Приликпм предаје ппнуде ппнуђаш није у пбавези да дпстави пптврду п пријему 
ппнуде. 
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ПБРАЗАЦ 1. 

 

ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА  
 

При састављаоу ппнуде у пптпунпсти смп ппщтпвали услпве нарушипца из кпнкурсне 
дпкументације, уппзнати смп са свим услпвима и с тим у вези прилажемп следеће прилпге 
и пбрасце п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и тп: 
 

Ред. 
Бр. 

НАЗИВ ДПКУМЕНТА – ПБРАСЦА   

1.  ПБРАЗАЦ 1 -  Пбразац за пцену испуоенпсти услпва да не 

2.  
ПБРАЗАЦ 2 – Изјава ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва, 
ппщтпваоу закпнских прпписа и средствима финансијскпг пбезбеђеоа 

да не 

3.  
ПБРАЗАЦ 2а – Изјава ппдизвпђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних услпва и 
ппщтпваоу закпнских прпписа. 

Да не 

4.  
ПБРАЗАЦ 2б – Изјава шлана групе ппнуђаша п испуоенпсти пбавезних и дпдатних 
услпва и ппщтпваоу закпнских прпписа. 

Да не 

5.  ПБРАЗАЦ  3 -  Пбразац ппнуде. Да не 

6.  ПБРАЗАЦ  4 -  Прпјектни задаци да не 

7.  ПБРАЗАЦ  5 -  Изјава ппнуђаша п нашину наступа да не 

8.  ПБРАЗАЦ  6 -  Ппдаци п ппнуђашу кпји наступа сампсталнп. Да не 

9.  ПБРАЗАЦ  7 -  Ппдаци п ппнуђашу кпји наступа са ппдизвпђашем. Да не 

10.  ПБРАЗАЦ  8 -  Изјава ппнуђаша п ангажпваоу ппдизвпђаша. Да не 

11.  ПБРАЗАЦ  9 -  Ппдаци п ппдизвпђашу да не 

12.  ПБРАЗАЦ 10 – Изјава шланпва групе кпји ппднпсе заједнишку ппнуду. Да не 

13.  ПБРАЗАЦ 11 – Ппдаци п ппнуђашу-нпсипцу ппсла. Да не 

14.  ПБРАЗАЦ 12 – Ппдаци п шлану групе ппнуђаша. Да не 

15.  Сппразум п заједнишкпм наступу групе ппнуђаша. Да не 

16.  ПБРАЗАЦ 13 – Изјава ппнуђаша п пбиласку лпкације да не 

17.  ПБРАЗАЦ 14 – Изјава ппнуђаша п кадрпвкпм капацитету да не 

18.  ПБРАЗАЦ 15 – Изјава п прихватаоу услпва из кпнк. Дпкументације да не 

19.  ПБРАЗАЦ 16 – Пбрашун трпщкпва припреме ппнуде. Да не 

20.  ПБРАЗАЦ 17 – Изјава п независнпј ппнуди. Да не 

21.  ПБРАЗАЦ 18 – Мпдел угпвпра п изврщеоу услуге. Да не 

22.  ПБРАЗАЦ 19 – Динамишки план реализације услуге. Да не 

23.  ПБРАЗАЦ 19-а – Менишнп пвлащћеое да не 

 
  

   ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

 
НАППМЕНА: Пбразац пппуоава, пптписује и пверава пдгпвпрнп – пвлащћенп лице: 

- ппнуђаша кпји наступа сампсталнп 
- ппнуђаша кпји наступа са ппдизвпђашем, 
- ппдизвпђаша, 
- нпсипца ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша и 
- шлана групе ппнуђаша. 

За ппдизвпђаша и шлана групе ппнуђаша дпстављају се самп пни прилпзи пднпснп 
пппуоавају самп пбрасци кпји се пднпсе на исте. 
Пбразац кппирати у пптребнпм брпју примерака за свакпг ппдизвпђаша и свакпг  
шлана групе ппнуђаша. 
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ПБРАЗАЦ 2. 
 

 У складу са шл. 77. Став 4. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј 
124/12, 14/15 и 68/15, 14/15 и 68/15) и услпвима утврђеним кпнкурснпм дпкументацијпм за 
реализацију ЈНМВ бр. 404-18/17,  д а ј е   с е 

 

И З Ј А В А ППНУЂАЧА 

п испуоенпсти пбавезних услпва пп шл. 75. И дпдатних услпва пп шл.76. Закпна п јавним 
набавкама и ппщтпваоу закпнских прпписа  

 
 
 
 

Ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу кап пвлащћенп лице испред 
ппнуђаша _________________________ из ________________ ул._________________________ 
бр.____ , изјављујем: 

 

 да ппнуђаш, испуоава све пбавезне услпве утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм у 

пквиру ппглавља III.1. ташка 1 – 4, 

  

 да ппнуђаш, испуоава све дпдатне услпве из кпнкурсне дпкументације у пквиру 

ппглавља III.2. ташка 5 и 6, 
 

 

 да ппнуђаш испуоава пбавезни услпв из ппглавља III.1. ташка 4 и тп: 
 

 

o све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине,  

o да је ималац права интелектуалне свпјине пднпснп да снпси све трпщкпве 
исплате накнаде за кприщћеое патената, кап и евентуалну пдгпвпрнпст за 
ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица. 

o кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде 

 

 

 да ће ппнуђаш у слушају да се ппнуда истпг пцени кап прихватљива, укпликп тп 
нарушилац у писменпј фпрми захтева најкасније у рпку пд 5 (пет) дана пд дана 

пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави пригинал или пверену кппију дпказа п 

испуоенпсти свих или самп ппјединих – тражених пбавезних и дпдатних 

услпва у свему према Упутству за дпказиваое испуоенпсти услпва. 
 

 
 
  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ПБРАЗАЦ 2а. 
 

 У складу са шл. 77. Став 4. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј 
124/12, 14/15 и 68/15) и услпвима утврђеним кпнкурснпм дпкументацијпм за реализацију 
ЈНМВ бр. 404-18/17, д а ј е   с е 

 

И З Ј А В А 
ППДИЗВПЂАЧА 

п испуоенпсти пбавезних услпва пп шл. 75., дпдатних услпва пп шл..76, Закпна п јавним 
набавкама и ппщтпваоу закпнских прпписа   

 
 
 
 

Ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу кап пвлащћенп лице испред 
ппдизвпђаша _________________________ из _____________ ул._________________________ 
бр.____ , изјављујем: 

 

 да ппдизвпђаш, испуоава све пбавезне услпве утврђене кпнкурснпм дпкументацијпм 

у пквиру ппглавља III.1. ташка 1 – 4, 
 

 да ппдизвпђаш, испуоава и дпдатне услпве из кпнкурсне дпкументације у пквиру 

ппглавља III.2. ташка 5 и 6 
 

 

 да ппдизвпђаш испуоава пбавезни услпв из ппглавља III.1. ташка 4 и тп: 
 

 

o све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине,  

o да је ималац права интелектуалне свпјине пднпснп да снпси све трпщкпве 
исплате накнаде за кприщћеое патената, кап и евентуалну пдгпвпрнпст за 
ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица. 

o кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде. 

 

 да ће ппдизвпђаш у слушају да се ппнуда са ппдизвпђашем пцени кап прихватљива, 

укпликп тп нарушилац у писменпј фпрми захтева најкасније у рпку пд 5 (пет) 

дана пд дана пријема писменпг ппзива нарушипца, дпстави пригинал или пверену 

кппију дпказа п испуоенпсти свих или самп ппјединих – тражених пбавезних и 

дпдатних услпва у свему према Упутству за дпказиваое испуоенпсти услпва. 
 

 
  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

 
Наппмена: Пбразац кппирати за свакпг ппдизвпђаша ппнапспб укпликп се у ппступку 

јавне набавке наступа са вище ппдизвпђаша.  
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ПБРАЗАЦ 2б. 

 У складу са шл. 77. Став 4. Закпна п јавним набавкама («Службени гласник РС» брпј 
124/12, 14/15 и 68/15) и услпвима утврђеним кпнкурснпм дпкументацијпм за реализацију 
ЈНМВ бр. 404-18/17, д а ј е   с е 

И З Ј А В А 
ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

 

п испуоенпсти пбавезних услпва пп шл. 75., дпдатних услпва пп шл..76, Закпна п јавним 
набавкама и ппщтпваоу закпнских прпписа   

 
 
 

Ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу кап пвлащћенп лице испред 
шлана групе ппнуђаша _________________________ из _____________ 
ул._________________________ бр.____ , изјављујем: 

 

 да шлан групе ппнуђаша, испуоава све пбавезне услпве утврђене кпнкурснпм 

дпкументацијпм у пквиру ппглавља III.1. ташка 1 – 4, 
 

 да шлан групе ппнуђаша, испуоава и дпдатне услпве из кпнкурсне дпкументације у 

пквиру ппглавља III.2. ташка 5 и 6, 
 

 

 да шлан групе ппнуђаша испуоава пбавезни услпв из ппглавља III.1. ташка 4 и тп: 
 

 

o све пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 
заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине,  

o да је ималац права интелектуалне свпјине пднпснп да снпси све трпщкпве 
исплате накнаде за кприщћеое патената, кап и евентуалну пдгпвпрнпст за 
ппвреду защтићених права интелектуалне свпјине трећих лица. 

o кап и да немам забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде. 

 

 да ће шлан групе ппнуђаша у слушају да се ппнуда групе ппнуђаша кпјпј припада пцени 

кап прихватљива, укпликп тп нарушилац у писменпј фпрми захтева 

најкасније у рпку пд 5 (пет) дана пд дана пријема писменпг ппзива нарушипца, 

дпстави пригинал или пверену кппију дпказа п испуоенпсти свих или самп 
ппјединих – тражених пбавезних и дпдатних услпва у свему према Упутству за 

дпказиваое испуоенпсти услпва..  
 

 
  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

 
 

Наппмена: Пбразац кппирати за свакпг шлана групе ппнуђаша ппнапспб укпликп се у 
ппступку јавне набавке наступа заједнишкпм ппнудпм кап група ппнуђаша.  
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ПБРАЗАЦ 3 

 

На пснпву ппзива за дпстављаое ппнуда у ппступку јавне набавке                                              
мале вреднпсти бр. 404-18/17, шији је предмет набавка услуга – Услуга израдe прпјектнп 
технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у насељу Кпсаншић, 
дпстављамп:  
  

  П П Н У Д У 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

  
ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ: 
 

Назив ппнуђаша:__________________________________________________________ 

Седищте и адреса ппнуђаша: :______________________________________________ 

Матишни брпј _________________________________, ПИБ ______________________ 

Текући рашун _________________________ кпд ппслпвне банке __________________ 

 

1. Да квалитетнп изврщимп све радпве у складу са наведеним услпвима из кпнкурсне 

дпкументације, ппщтујући све важеће прпписе и стандарде, на следећи нашин: 

 

а) сампсталнп                   б) са ппдизвпђашем              ц) заједнишка ппнуда                 
 

 Наппмена: Запкружити једну пд ппнуђених ппција 
 

Укупна вреднпст ппнуде изражена у динарима без ПДВ-а: дин. 

Укупна вреднпст ПДВ-а пп стппи пд 20%: дин. 

Укупна вреднпст ппнуде изражена у динарима са ПДВ-пм дин. 

Слпвима: 

 

2. Рпк израде:  _____ ( _____________) дана 
 

3. Важнпст ппнуде: ____  ( ______________ ) дана рашунајући пд дана птвараоа ппнуда 
 

4. Рпк плаћаоа: ____  ( ______________ ) дана рашунајући пд дана записнишке примппредаје 
прпјекта. 
 

 

  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ПБРАЗАЦ 4. 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРПЈЕКТНП ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

  ПРПЈЕКТНИ ЗАДАЦИ 

 
ПРOJEКTНИ   ЗAДATAК 1 

ИЗРАДА EЛAБOРAТA O ГEOМEХAНИЧКИМ ИСПИТИВAОИМA ЗЕМЉИШТА  
 

1. ЦИЉ  И  ЗAДATAК  ГEOMEХAНИЧКИХ ИСПИTИВAОA 
Гeoмeхaнишкa испитивaоa и изрaдa oдгoвaрajућeг eлaбoрaтa пoтрeбнa су зa дeфинисaоe 
eгзaктних гeoмeхaнишких кaрaктeристикa земљищта зa eфикaсну рeaлизaциjу прojeктa. 
Рeзултaти гeoмeхaнишких испитивaоa земљищта, oднoснo гeoмeхaнишки пaрaмeтри 
земљищта ћe служити кao пoдлoгa зa изрaду прojeкатнп технишке дпкуемнтације. 
 
Гепмеханишка испитиваоа урадити у складу за закпнским прпписима, кап и важећпм 
технишкпм регулативпм, савременпм струшнпм пракспм и наушним сазнаоима у 
дисциплинама грађевинске гептехнике. 
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ПРOJEКTНИ   ЗAДATAК 2 
 

ПРПЈЕКТНИ  ЗАДАТАК  ЗА ИЗРАДУ ПРПЈЕКТНП-ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДОУ 
САПБРАЋАЈНЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
 Планпм детаљне регулације за Агрп-бизнис зпну у насељу Кпсаншић, предвиђенп је 
инфраструктурнп ппремаое Агрп-бизнис зпне кап и правила уређеоа и грађеоа. 
 Прпјектним  задатакпм  ближе се пдређују услпви и смернице за израду технишке 
дпкументације за изграоу сапбраћајне инфраструктуре: 
 -ИДЕЈНП РЕШЕОЕ 
 -ПРПЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДПЗВПЛУ 
 -ПРПЈЕКАТ ЗА ИЗВПЂЕОЕ 
 а у складу са Планпм детаљне регулације за Агрп-бизнис зпну у насељу Кпсаншић.  
 Приликпм прпјектпваоа сапбраћајне инфраструктуре, запланиранп је пмпгућаваое приступа 
свим парцелама и ппстављаое све пптребне инфраструктуре. Предвиђена сапбраћајна 
инфраструктура – насељска путна мрежа у пквиру Плана, ппдељена је у три категприје: 

1. Сапбраћајница првпг реда – С1, 
2. Сапбраћајница другпг реда – С2,С3,С4 и С5, 
3. Сапбраћајница трећег реда – С5,С6,С7 и С8. 
 

Правила уређеоа  
 
 Насељска сапбраћајница првпг реда је сапбраћајница највищег реда и пвпм сапбраћаницпм 
се пмпгућава веза прекп прикљушка на државни пут II A реда брпј 225 (Гачин Хан- Брестпвац- 
Бпјник-Лебане). Планирана щирина пве сапбраћајнице је 7м. Са северне стране кплпвпза планиран 
је канал у щирини 1,5м за прикупљаое ппврщинских впда, а затим ппјас защтитнпг путнпг зеленила у 
щирини пд 3м, затим трптпар у щирини пд 1,5м. Са јужне стране је планиран трптпар у щирини пд 
2м. Заврщни слпј кплпвпзне кпнструкције је асфалт.  
 
Насељске сапбраћајнице другпг реда се пбезбеђују приступ парцелама и кпридпри за ппстављаое 
инсталација дп крајоих кприсника. Планирана щирина кплпвпза пве сапбраћајнице је 6 м плус 
пбпстрани трптпари пп 1,5 м, сем сапбраћајнице С5, шија је щирина кплпвпза 6 м плус једнпстрани 
трптпар щирине 1,5 м. Заврщни слпј кплпвпзне кпнструкције је асфалт. 
 

Сапбраћајнице трећег реда пбезбеђују приступ ппљппривреднпј зпни. Планирају се са щиринпм 
кплпвпза пд 6 т. Заврщни слпј кплпвпзне кпнструкције је туцаник. Пп пптреби се пве улице мпгу и 
асфалтирати.  
  
 Пещашке ппврщине (стазе и трптпари) су састави деп пппрешнпг прпфила свих сапбраћајница. 
Трптпари су ппстављени уз границу регулације са мииманпм планиранпм щиринпм пд 1,5м. 
Трптпари су бетпнски или ппплпшани али мпгу бити и са другпм пбрадпм, физишки их пбавезнп 
пдвпјити у ппсебне ппврщине, защтићене пд псталих видпва мптпрнпг сапбраћаја. 
 
Правила грађеоа 
 Сапбраћајнице прпјектпвати  унутар регулаципних линија кпје представљају и границу 
катастарске парцеле ппврщине јавне намене за сапбраћај. У ппјасу катастарске парцеле пута 
смещтени су сви кпнструктивни елементи дпоег и гпроег стрпја сапбраћајнице.  

Сапбраћајнице у ппјасу регулације прпјектпвати са савременпм кплпвпзнпм ппврщинпм, 
намеоенпм мптпрнпм сапбраћају. Исту прпјектпвати у складу са Закпнпм п јавним путевима ( Сл. 
Гласник РС, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), Правилникпм п услпвима кпје са аспекта 
безбеднпсти сапбраћаја мпрају да испуоавају путни пбјекти и други елементи јавнпг пута (Сл. 
Гласник РС, бр. 50/11), Правилникпм п технишким нпрмативима за приступне путеве, пкретнице и 
уређене платпе за ватрпгасна впзила у близини пбјеката ппвећанпг ризика пд ппжара (Сл. лист СРЈ, 
бр. 8/95), Правилникпм п технишким стандардима приступашнпсти (Сл. Гласник РС, бр. 19/12) кап и 
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другим закпнским, ппдзакпнским и другим актима кпји регулищу пву пбласт, пднпснп важећи 
нпрмативи кпји регулищу пбласт изградое јавних путева.  
Сва рещеоа треба да су у сагласнпсти са ппглављем VI. Ппсебни услпви изградое и рекпнструкције 
јавних путева   Закпна п јавним путевима ("Службени гласник Репулике 

Србије", бр.101/2005) 
Планиране интервенције предвидети на следећи нашин: 
- Депнице предвиђене за рекпнструкцију у смислу ппбпљщаоа прптпка и ппвећаоа капацитета 

сапбраћајница предвидети у складу са шланпм 78. Закпна п јавним путевима(щири кплпвпз, 
трптпар, раскрснице за пптребе насеља, прпстпри за паркираое, јавна расвета, светлпсна и друга 
сигнализација, бициклистишке стазе, пещашке стазе и сл.) 

- Ппвезиваое ппстпјећих и нпвих садржаја планирати у складу са шланпм 37. и 69. Закпна п јавним 
путевима ("Службени гласник Репулике Србије", бр.101/2005) 

- Сапбраћајни прикљушци мпрају бити планиарани (изведени) управнп на државни пут, са 
щиринпм кплпвпза приступнпг пута и кплпвпзнпм кпнструкцијпм у скаду са Закпнпм п јавним 
путевима ("Службени гласник Репулике Србије", бр.101/2005) и важећим стандардима и 
прпписима. 

- На државним путевима пгранишити прикљушке са левим скретаоима (самп типа улив-излив) 
- У складу са шланпм 33. Закпна п јавним путевима на местима укрщтаја(прикљушци, раскрснице) 

неппхпднп је пбезбедити пптребне линије прегледнпсти у складу са прпписима 
- Ппстпјеће сапбраћајне прикљушке кпји се налазе на удаљенпсти кпја не пбезбеђује прптпк 

сапбраћаја на главнпм правцу у складу са рангпм пута и угрпжавају безбеднпст сапбраћаја, 
укинути и ппвезати путем сервисних или пбпдних сапбраћајница на државне путеве. 

Приликпм прпјектпваоа сапбраћајних прикљушака на државни пут треба впдити рашуна п 
следећем : 

п Пбезбедити зпне пптребне прегледнпсти; 
п Планирати брпј впзила кпји ће кпристити предлпжене сапбраћајне прикљушке (на пснпву кпјих 
ће се утврдити пптреба за евентуалним дпдатним сапбраћајним тракама за улив/излив и лева 
скретаоа); 

п Пплупрешници лепеза у зпни  раскрснице утврдити  на пснпву криве трагпва мерпдавних впзила 
кпји ће кпристити сапбраћајни прикљушак; п Укрщтај мпра бити изведен ппд правим углпм; п 
Рашунску брзину на путу; 
п Ширина кплпвпза приступнпг пута мпра бити минималне щирине 6.6 м (са ивишнпм тракпм) 
6м(са ивишоакпм) и дужине 40 м; 
п Сагледати евентуалну мпгућнпст са дпдатнпм сапбраћајнпм тракпм за лева скретаоа 
са предметних државних путева; 
п Са даљинпм прегледнпсти пд минималнп 120 м; 
п Са кплпвпзнпм кпнструкцијпм за тежак сапбраћај(пспвинскп пптерећеое је најмаое 11.5м пп 
пспвини); 
п Адекватнп рещеое прихватаоа и пдвпдоаваоа ппврщинских впда, уз усклађиваое са 
системпм пдвпдоаваоа предметнпг пута; 
п Кплпвпз прикљушне сапбраћајнице мпра бити прпјектпван схпднп шлану 37. и 38. Закпна п 
јавним путевима ("Службени гласник Репулике Србије", бр.101/2005). 

 
Генерална нивелација нпвих сапбраћајница спрпвпди се такп да се прате услпви на терену, 

впдећи рашуна при тпме да се пбезбеде услпви евакуације атмпсферских впда и защтите пд 
ппврщинских. 

Елементи пута и раскрснице (пплупрешник кривине, радијуси пкретаоа и др.) мпрају бити у складу са 

Закпнпм п јавним путевима („Сл. Гл. РС", брпј 101/05) и Правилникпм п 
услпвима кпје са аспекта безбеднпсти сапбраћаја мпрају да испуоавају 
путни пбјекти и други елементи јавнпг пута („Сл. Гл. РС", брпј 50/2011). 
- Предвидети и сашувати кпридпр за рекпнструкцију, пднпснп двпстранп прпщиреое кплпвпза 

државних путева другпг реда на минимум 7.10м (без издигнутих ивишоака), пднпснп 6.5м (са 
издигнутим ивишоацима) 

- За нпве трасе државних путева и рекпнструисане раскрснице земљищни ппјас(путну парцелу) 
рашунати минимум 1м пд крајое ташке пппрешнпг прпфила нпвппланиране трасе плус 3м 
планирати прпстпр за ппстпјеће и планиране инсталације, укупнп 4м пбпстранп. 
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Кплпвпз пд асфалта предвидети из два слпја (гпрои је хабајући). Пбрашун кплпвпзне кпнструкције је 
за пспвинскп пптерећеое мерпдавнпг впзила пд 115 kN или акп ппщтина дпнесе такву пдлуку за 
маое пптерећене правце 60 kN. Материјали и прпцедуре при прпизвпдои и уградои у свему према 
прпјекту и технишким нпрмативима и стандардима. 
Кплпвпз се извпди са ивишоацима или ивишним тракама са стране. 
Прпјекат вертикалне и хпризпнталне сигнализација урадити у складу са важећим прпписима. 
Све измене у прпфилу, режиму и семафпризацији на улици кпјпм је и правац државнпг пута мпгу се 
планирати и извпдити самп уз сагласнпст ЈП Путеви Србије. 
 
Трптпари су ппсебне ппврщине намеоене за кретаое пещака кпји не мпгу бити маое щирине пд 1.5 
м. 
Ппстављају са стране кплпвпза пд кпјег су пдвпјени ивишоацима, издигнути за 12 ст у пднпсу на 
кплпвпзну ппврщину. Ивишоаци су бетпнски или камени димензија 24/18 или 20/18 са атестима 
кпјим се пптврђује усаглащенпст са ЈУС-пм за пву врст прпизвпда. 
На пещашким прелазима прелаз са кплпвпза на трптпар извести са рамппм минималне щирине 1.8 м, 
дужине мин. 0.45 м и са мин. нагибпм пд 20%. Рампа је ппсебнп и виднп пбележена. 

Путнп зеленилп - све ппврщине у пквиру путнпг земљищта кпје нису деп сапбраћајнице мпрају се 
уређивати кап зелене ппврщине. Зеленилп треба да буде кпмбинација травнатих ппврщина и нискпг 
зеленила у кпбинацији са дрвпредним врстама. Кпд планираоа нискпг и виспкпг растиоа впдити 
рашуна да се не угрпзи прегледнпст сапбраћајних ппврщина. 

Избпр врста за дрвпреде усагласити са щиринпм пута и утврдити адекватна растпјаоа између 
садница, у зависнпсти пд врсте дрвећа. 
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ПРOJEКTНИ   ЗAДATAК 3 
 

ПРПЈЕКТНИ  ЗАДАТАК   ЗА  ИЗРАДУ  ПРПЈЕКТНП-ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА  
КПМУНАЛНП ППРЕМАОЕ  АГРП-БИЗНИС  ЗПНЕ  У  КПСАНЧИЋУ 

 
 Планпм детаљне регулације за Агрп-бизнис зпну у насељу Кпсаншић, предвиђенп је 
кпмуналнп ппремаое Агрп-бизнис зпне кап и правила уређеоа и грађеоа. 
 Прпјектним  задатакпм  ближе се пдређују услпви и смернице за израду технишке 
дпкументације за изграоу кпнумалне инфраструктуре, 
 -ИДЕЈНП РЕШЕОЕ 
 -ПРПЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДПЗВПЛУ 
 -ПРПЈЕКАТ ЗА ИЗВПЂЕОЕ 
 
 а у складу са Планпм детаљне регулације за Агрп-бизнис зпну у насељу Кпсаншић.  
 

• Ппщти услпви за ппстављаое инсталација: 
- Траса предметних инсталација мпра се прпјектнп усагласити са ппстпјећим инсталацијама ппред и 

исппд предметних путева. 
 

• Услпви за укрщтаое инсталација са путем: 
- Да се укрщтаое са путем предвиди искљушивп механишким ппдбущиваоем исппд трупа пута, 

управнп на пут, у прпписанпј защтитнпј цеви, 

- Защтитна цев мпра бити прпјектпвана на целпј дужини између крајних ташака пппрешних прпфила 
пута (изузетнп сппљоа ивица рекпнструисанпг кплпвпза), увећана за пп 3,00 м са сваке стране, 

- Минимална дубина предметних инсталација и защтитних цеви пд најниже кпте кплпвпза дп гпрое 
кпте защтитне цеви изнпси 1,35 м, 

- Минимална дубина предметних инсталација и защтитних цеви исппд путнпг канала за 
пдвпдоаваое (ппстпјећег или планиранпг) пд кпте дна канала дп гпрое кпте защтитне цеви 
изнпси 1,00 м. 

- Приликпм ппстављаоа ппдземних инсталација впдити рашуна п тпме да се стубпви ппставе на 
растпјаоу кпје не мпже бити маое пд висине стуба, меренп пд сппљне ивице земљищнпг 
ппјаса пута, кап и да се пбезбеди сигурнпсна висина пд 7,00 т пд највище кпте кплпвпза дп 
ланшанице, при најнеппвпљнијим температурним услпвима. 

 

• Услпви за паралелнп впђеое инсталација са путем: 
- Предметне инсталације мпрају бити ппстављене минималнп 3,0 м пд крајое ташке пппрешнпг 

прпфила пута (нпжице насипа трупа пута или сппљне ивице путнпг канала за пдвпдоаваое) 
изузетнп ивице рекпнструисанпг кплпвпза укпликп се тиме не ремети режим пдвпдоаваоа 
кплпвпза. 

- На местима где није мпгуће задпвпљити услпве из претхпднпг става мпра се испрпјектпвати и 
извести адекватна защтита трупа предметнпг пута. 

- Не дпзвпљава се впђеое предметних инсталација пп банкини, пп кпсинама усека или насипа, крпз 
јаркпве и крпз лпкације кпје мпгу бити иницијалне за птвараое клизищта. 

Кпмунална инфраструктура 

Впдпснабдеваое. 

 

Планирана је изградоа впдпвпдне мреже кпја ће ппкрити прпстпр пбухваћен планпм. Планирати 
пплагаое впдпвпдне мреже у ппјасу регулације нпвппрпјектпваних сапбраћајница кпја би била 
изграђена пд пплиетиленских цеви минималнпг прешника 0 110 мм. Прпстпрним планпм ЈЛС Бпјник 
2025. предвиђена је изградоа магистралнпг цевпвпда, на кпји де се са северне стране прикљушује 
прстен у кпји су ппвезана насеља Зелетпвп, Кацабаћ, Кпсаншић, Ђукпвац, Граница, Гпрое и Дпое 
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Кпоувце, Дубрава, Пбилић . Пстали пснпвни пбјекти впдпснабдеваоа ппщтине шине планирани 
резервпари, црпне станице и пбјекти за кпнтрплу квалита впде (станица за дпхлприсаое). На 
ппменути магистрални впдпвпд прикљушити впдпвпд са ппдрушја пбухваћени ПДР-пм. 
 

С пбзирпм на нивелаципне карактеристике терена, цеп прпстпр пбухваћен Планпм детаљне 
регулације, припадап би једнпј висинскпј зпни (кпте терена се крећу пд 239 мнм дп 260мнм). 
 

У склппу впдпвпдне мреже планирати ппстављаое хидраната, шије међуспбнп растпјаое не сме бити 
веће пд 80 метара. Приликпм изградоена пдгпварајућим местима планирати ппстављене неппхпдне 
впдпвпдне арматуре (сектпрски вентили, ваздущни вентили, муљни испусти итд.). 
 

Пплпжај планиране впдпвпдне мреже дат је у графишкпм прилпгу брпј 7 "План мрежа и пбјеката 
кпмуналне инфраструктуре" у Р 1:2500. 

 

Правила уређеоа и правила грађеоа 

- Израдити технишку дпкументацију за изградоу нпвих цевпвпда уз планиране 
сапбраћајнице; 

- Приликпм прпјектпваоа впдпвпдне мреже изабрати пплиетиленске цеви; 
- Приликпм изградое нпвих цевпвпда пбавезна је уградоа прптивппжарних хидраната 

080тт, а у складу са важећим прпписима; 
- Нпвппрпјектпвана мрежа треба да буде прстенаста, са избегаваоем слепих пгранака 
- Минимални прешник нпвих цевпвпда је 90мм (80мм унутращои прешник цеви) 
- Трасу нпвих впдпвпдних цевпвпда прпјектпвати уз сапбраћајнице изван кплпвпза пп 

правилу на удаљенпсти пд 0,50 м пд сппљне ивице трптпара ка пспвини сапбраћајнице; 

- Дубина укппаваоа впдпвпдних цеви је минималнп 1,0 м пд кпте терена дп гпрое 
ппврщине цеви, збпг дубине мржоеоа и сапбраћајнпг пптерећеоа; 

- Тежити да впдпвпдне цеви буду изнад канализаципних, а исппд електришних каблпва при 
укрщтаоу; 

- Предвидети щахтпве на мрежним швпрпвима са два и вище затвараша; 
- Предвидети пбјекте на мрежи (ваздущни вентили, испусти и др.) ради бпљег 

функципнисаоа и лакщег пдржаваоа; 
- Цеви приликпм уградое мпрају бити ппстављене на слпју песка пп 10 ст исппд и изнад 

цеви; 
- У слушају укрщтаоа са сапбраћајницама и впдптпцима впдпвпдне инсталације мпрају 

бити у защтитнпј шелишнпј цеви, висина надслпја изнад гпрое ппврщине защтитне цеви 
дп кпте нивелете сапбраћајнице, пднпснп дна регулисанпг впдптпка треба да је 
минималнп 0,8м, а 1,5м дп дна нерегулисанпг впдптпка. У слушају укрщтаоа 
хидрптехнишке инфраструктуре са впдптпцима треба прибавити ппсебна впдна акта; 

 
 

Фекална канализација 

• Планиранп стаое 
Пдвпђеое птпадних впда ппдрушја пбухваћених ПДР-пм планирати кап сепараципни систем; птпадне 
впде ће се пријентисати према магистралнпм канализаципнпм систему кпји је предвиђен 
прпстпрним планпм ЈЛС Бпјник, а прпстире се дуж државнпг пута 11А реда бр. 225 пд Бпјника дп 
планиранпг ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда. Изградоа канализаципне мреже птпадних 
впда планира се у свим ппстпјећим и нпвппланираним улицама. 
 

Планирана канализација била би изграђена пд прпфила  200 м или већег, зависнп пд пптребнпг 
капацитета. За фекалну канализацију насеља Кпсаншић планиране су цеви пд пластишних материјала 
(ПВЦ, ПЕ или слишне), а оихпва класа (птппрнпст на механишке утицаје) је услпвљена нашинпм 
уградое и теменим пптерећеоима. У слушају да птпадне впде пд пптрпщаша садрже масти, уља или 
билп какве щтетне материје, пбавезнп је такве впде третирати пре упущтаоа у канализацију. 
Технплпщке птпадне впде кпје се упущтају у јавну канализацију, са аспекта квалиета мпрају 
испуоавати услпве прпписане пдгпварајућпм градскпм пдлукпм, такп да свпјим квалитетпм не мпгу 
да угрпзе квалитет птицаја у кплектприма фекалне канализације, кап и биплпщке прпцесе на ПППВ. 
Генералнп се у јавну канализацију прихватају впде квалитета кпмуналних птпадних впда.  
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Пплпжај ппстпјеће и планиране канализаципне мреже дат је у графишкпм прилпгу брпј 7 "План 
мрежа и пбјеката кпмуналне инфраструктуре" у Р 1:2500. 

Правила уређеоа и правила грађеоа 

- Пптребнп је израдити технишку дпкументацију за изградоу канализације птпадних впда; 
- Трасу фекалне канализације прпјектпвати у пспвини ппстпјећих и планираних 

сапбраћајница 
- Минимални прешник канализаципних цеви не мпже да буде маои пд 200 мм. 
- Минимални пад канализаципних цеви не мпже да буде маои пд 0,5%, а биће пдређен 

крпз технишку дпкументацију, зависнп пд цевнпг материјала и прешника канала; 
- Минимална дубина фекалне канализације пд ппврщине терена дп гпрое ппврщине цеви 

не мпже бити маоа пд 1,0 м; 
- Дубине укппаваоа цеви вище пд 5,0 м су дпзвпљене самп изузетнп; 
- Цеви приликпм уградое мпрају бити ппстављене на слпју песка пп 10 ст исппд и изнад 

цеви, а затим щљункпм дп кпте терена, у слпјевима пд пп 30 цм са збијаоем, дпк се сва 
земља из искппа пдвпзи на деппнију; 

- Ревизипна пкна мпрају се ппстављати на: 
п   местима сппја два кплектпра, 
п   акп се меоа правац кплектпра кпји спрпвпди фекалну птпадну впду, п   на 
правцима на растпјаоу највище 200 D, п   при прпмени прешника кплектпра ; 

- Ревизипне щахтпве прпјектпвати пд гптпвих бетпнских прстенпва 1000мм, а ппклппце 
пд ливенпг гвпжђа или дуктилнпг лива класе нпсивпсти D400 за тещки сапбраћај; 

- Забраоенп је увпђеое атмпсферске впде у кплектпре фекалних впда; 
- Кпд прпјектпваоа и изградое пбавезнп је ппщтпваое и примена свих важећих технишких 

прпписа и нпрматива из пве пбласти; 
- Минималан прешник прикљушка на фекалну канализацију изнпси 160мм, а прикљушеое 

је дпзвпљенп прекп ревизипнпг щахта или на рашву; 
 

Атмпсферска канализација 

• Планиранп стаое 
Атмпсферску канализацију базирати на планиранпј намени прпстпра на кпнкретнпм сливнпм 
ппдрушју. Збпг ефикаснијег пдвпђеоа впда и лакщег пдржаваоа предвидети канализацију птвпренпг 
типа, и сместити је ппред ивице кплпвпза. 
 

Загађене-зауљене кищне впде (са сапбраћајних ппврщина са стаципнарним сапбраћајем и паркинга), 
мпрају се ппсебнп каналисати, спрпвести крпз талпжнике за механишке нешистпће и сепаратпре уља 
и бензина, а тек пптпм упустити у реципијенте, с тим да се не 

угрпзи квалитет ппврщинских и ппдземних впда прпписаних Уредбпм п гранишним вреднпстима 
емисије загађујућих материја у впде и рпкпвима за оихпвп дпстизаое („Службени гласник РС", бр. 
67/11 и 48/12) и Уредбпм п гранишним вреднпстима припритетних и припритетних хазардних 
супстанци кпје загађују ппврщинске впде и рпкпвима за оихпвп дпстизаое („Службени гласник РС", 
бр. 35/11), кпјпм је дефинисанп да ће се дп истека преиспитанпг рпка примеоивати максималне 
кплишине ппасних материја у впдама прпписане Правилникпм п ппасним материјама у впдама 
(„Службени гласник СРС", бр. 31/82) и Уредбпм п гранишним вреднпстима загађујућих материја у 
ппврщинским и ппдземним впдама и седименту и рпкпвима за оихпвп дпстизаое („Службени 
гласник РС", 
бр. 50/12). 
На местима укрщтаоа атмпсферске канализације са сапбраћајницама предвидети зацевљеое. 
 

Испуст атмпсферске канализације предвидети у најближи реципијент. 
 

За све радпве у вези са впдпм (технплпщке птпадне впде, испущтаое у впдптпке и канале, 
прелазе прекп впдптпка, захватаое из ппдземља ...........    ) и пбјекте (впдпвпда и канализације, 
септишке јаме, талпжнике и сепаратпре, индустријске и све пбјекте ппред впдптпка) пбавезнп је 
прибављаое впдних услпва у тпку израде технишке дпкументације. 
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ПРOJEКTНИ   ЗAДATAК 4 

 

ПРПЈЕКТНИ  ЗАДАТАК   ЗА  ИЗРАДУ  ПРПЈЕКТНП-ТЕХНИЧКЕ  ДПКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА  
ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКП ППРЕМАОЕ  АГРП-БИЗНИС  ЗПНЕ  У  КПСАНЧИЋУ 

 
 

Ппстпјеће стаое 
 

Ппдрушје ппщтине Бпјник ппседује пдгпварајуће електрпенергетске пбјекте кпји задпвпљавају 
пптребе ппстпјећих пптрпщаша. Ппдрушје плана се са истпшне стране пружа дп пута Бпјник - 
Брестпвац, са јужне стране се граниши са стамбенпм зпнпм руралнпг типа, а дпк се са пстале две 
стране западнпм и севернпм граниши са ппљппривредним земљищтем. 
Нема електрпенергетских пбјеката у границама пбухвата планскпг ппдрушја. 
У близини планскпг ппдрушја, јужнп пд границе пбухвата плана налази се пбјекат Т.С. 10/0.4Кv  
„КПСАНЧИЋ 2". 
 За пптребе инвеститпра пптребнп је урадити следећу прпјектнп-технишку дпкументацију: 
 -ИДЕЈНП РЕШЕОЕ 
 -ПРПЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДПЗВПЛУ 
 -ПРПЈЕКАТ ЗА ИЗВПЂЕОЕ 

 

•   Правила уређеоа 
Електрпенергетска мрежа на целпкупнпм прпстпру мпра бити функципнална и прилагпђена 
пптребама прпграмскпг развпја за разматрана ппдрушја, кап и усклађена са пдредбама из планпва 
вищег реда, пднпснп Прпстпрнпг плана Републике Србије. Такпђе, мпрају се ппщтпвати дпсадащои, 
усвпјени плански акти, кпји су дали пдређене смернице и дефинисали ппставке и циљеве. 
 
Планскп ппдрушје је неизграђенп а предмет плана је изградоа агрп - бизнис зпне у насељу Кпсаншић 
састављене пд три прпстпрне зпне: ппљппривредна зпна, прерађивашка зпна и пплу-прерађивашка 
зпна. У ппљппривреднпј зпни су планирани засади разлишитих врста впћа и ппврћа. У прерађивашкпј 
зпни је планирана изградоа пбјеката за прихватаое и прераду впћа и ппврћа прпизведенпг у 
ппљппривреднпј зпни, али и са щирег ппдрушја. У пплу-прерађивашкпј зпни кпја треба да садржи 
прихватнп - дистрибутивне капацитете за впће и ппврће, планирана је изградоа и пбјеката за 
шуваое, сущеое и пакпваое впћа и ппврћа. Ппред садржаја у наведеним зпнама предвиђа се 
пдгпварајућа сапбраћајна инфраструктура са пдгпварајућим брпјем паркинг прпстпра и уређеним 
зеленим ппврщинама Пптребнп је пбезбедити напајаое наведених пбјеката кап и изградоа 
инсталације јавне расвете дуж сапбраћајница уз прерађивашку и пплупрерађивашку зпну у планскпм 
ппдрушју. 

У нареднпм перипду, пшекује се знашајнији раст пптрпщое ел.енергије. Недпстајућа електришна 
енергија се мпже пбезбедити изградопм нпвих пбјеката. Пптребнп је прпјектпвати две нпве трафп-
станице 10/0.4к\/ слишне типу МБТС снаге 630к\/А, кпје треба лпцирати у близини прерађивашке и 
пплупрерађивашке зпне, шиме ће се пмпгућити безбеднп и квалитетнп напајаое пбјеката кпји ће се 
градити на планскпм ппдрушју. Прикљушеое нпвих МБТС извести каблпвским впдпвима типа NРП 13-
А 3х150мм2, 10кV из правца ТС 10/0.4кV „Кпсаншић 2" и тп: 

- пд ТС 10/0,4кV Кпсаншић 2 дп ТС 10/0,4кV Агрп Бизнис Зпна „Кпсаншић 1" 

- пд ТС 10/0,4кV Агрп Бизнис Зпна „Кпсаншић 1" дп ТС 10/0,4кV Агрп Бизнис Зпна  „Кпсаншић 2". 
 
Нискпнаппнску мрежу градити кап каблпвску ппред планираних сапбраћајница, каблпвима типа 
ХР00-А и РР00-А пдгпварајућег пресека. Избпр и пплагаое каблпвских впдпва треба изврщити 
сагласнп пдредбама технишке преппруке Е.Д. Србије Т.П. бр.3. Каблпве пплагати слпбпднп у 
земљищту ппред планираних сапбраћајница, а на местима укрщтаоа крпз каблпвску канализацију 
изграђену ПВЦ цевима минималнпг прешника ф110мм. Каблпве развпдити дп слпбпднпстпјећих 
каблпвских прикљушних развпдних прмана типа КПРП, израђених пд пплиестера, а прикљушеое у 
исте врщити на принципу улаз - излаз. КПРП се исппрушују заједнп са нпсашем - ппстпљем кпје се 
укппава директнп у земљу. Пд пвих прмана се врщи пплагаое прикљушних каблпва типа РР00-А 
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пдгпварајућег пресека дп каблпвских прикљушних кутија КПК и ппјединих мернп развпдних прмана 
МРП у свему према услпвима надлежнпг Електрпдистрибутивнпг предузећа. 
Главне сапбраћајнице уз прерађивашу и пплупрерађивашку зпну у планскпм ппдрушју агрп -бизнис 
зпне у насељу Кпсаншић мпрају имати јавну расвету кпју треба градити са светиљкама кпје се 
ппстављају на шелишне стубпве - канделабере, а напајаое истих се врщи каблпвским впдпвима 
4х25мм2 типа РР00-А из најближе ТС 10/0.4кV. 
 

Предвидети екпнпмишне светлпсне извпре кап щтп су натријумпве светиљке виспкпг притиска и 
метал-халпгене светиљке пдгпварајуће снаге, кпје ангажују маоу пптрпщоу ел. енергије уз већу 
ефикаснпст псветљеоа. 
У планираним ТС 10/0.4кV треба уградити пдгпварајућу ппрему за напајаое и управљаое јавнпм 
расветпм кап и за мереое пптрпщое ел. енергије за пве намене. 
 
Нашин пбезбеђеоа електришнпм енергијпм за планскп ппдрушје се врщи прекп нпвпизграђених 
електрпенергетских пбјеката приказаних на графишкпм прилпгу бр. 7 План мреже и пбјеката 
кпмуналне инфраструктуре у Р=1:2500. 
 
Изградоа електрпенергетских пбјеката се мпже врщити уз прибављену грађевинску дпзвплу и друге 
услпве према Закпн п планираоу и изградои ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14). 
Предвидети да се земљани радпви пбављају искљушивп рушнп уз ппвећану ппрезнпст и присуствп 
струшнпг лица надлежне Електрпдистрибуције. 
 
Услпви за укрщтаое и паралелнп впђеое пбјеката инфраструктуре (впдпвпдне и канализаципне 
мреже кап и других каблпвских впдпва), са ппстпјећим и планираним електрпенергетским 
каблпвским впдпвима пдређени су Технишкпм преппрукпм бр. 3 ЕПС -Дирекције за дистрибуцију ел. 
енергије Србије. 

Услпви за укрщтаое и паралелнп впђеое пбјеката инфраструктуре, са ппстпјећим и планираним 
електрпенергетским надземним впдпвима пдређени су Технишкпм преппрукпм бр. 10 ЕПС - 
Дирекције за дистрибуцију ел. енергије Србије и Правилникпм п технишким нпрмативима за 
изградоу надземних електрпенергетских впдпва називнпг наппна пд 1 кV 
дп 400кV. 
 
У пднпсу на кплпвпз пута стубпви С.Н. надземне мреже 10 kV мпрају бити удаљени минималнп: 
- 10м . за регипналне и лпкалне путеве, изузетнп 5м, а угап укрщтаоа треба да је 

најмаое 20° за регипнални пут и без пгранишеоа за лпкалне путеве. 
- 20м ....... за магистралне путеве, изузетнп 10м, а угап укрщтаоа треба да је најмаое 30°. 
- 40м ....... за аутп пут, изузетнп 10м, а угап укрщтаоа треба да је најмаое 30°. 
 

За надземне нискпнаппнске впдпве защтитни кпридпр зависи пд врсте прпвпдника (Алш или 
СКС). 
Стубпви надземне Н.Н. мреже треба да су удаљени мин. 2м пд кплпвпза за магистрални, регипнални 
и лпкални пут. 
У пднпсу на сапбраћајнице у насељу, кпд укрщтаоа, приближаваоа и паралелнпг впђеоа надземне 
НН мреже, стубпви се мпгу ппстављати без пгранишеоа у пднпсу на кплпвпз, ппжељнп на 
удаљенпсти пд 0,3 дп 0,5м, на трптпару или у зеленпм ппјасу. 
 
Кпд прпјектпваоа надземних впдпва СН и НН мпрају се ппщтпвати прпписи дефинисани: 
- „ПТН за изградоу надземних електрпенергетских впдпва називнпг наппна пд 1 кV дп 400 кV" 

(Сл.лист СФРЈ бр. 65/88 и Сл.лист СРЈ бр.18/92) и 
- „ПТН за изградоу надземних нискпнаппнских впдпва" (Сл.лист СФРЈ бр.6/92) 
 
Такпђе се мпрају ппщтпвати прпписи п технишким услпвима защтите ппдземних металних цевпвпда 
пд утицаја електрпенергетских ппстрпјеоа, према СРПС Н.ЦП.105 (Сл.лист СФРЈ 68/86), прпписи п 
защтити телекпмуникаципних ппстрпјеоа пд утицаја електрпенергетских ппстрпјеоа, защтита пд 
ппаснпсти СРПС Н.ЦП.101 (Сл.лист СФРЈ бр.68/88) кап и Закпн п защтити пд нејпнизујућег зрашеоа 
(Сл.гл.РС бр.36/09). 
За све пбјекте мпрају се прибавити услпви защтите прирпде, услпви впдппривреде и за не 
угрпжаваое псталих кприсника прпстпра. 
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У защтитнпм ппјасу, исппд, изнад или ппред електрпенергетских пбјеката, супрптнп закпну, 
технишким и другим прпписима не мпгу се градити пбјекти, извпдити други радпви, нити засађивати 
дрвеће и другп растиое. 
 
Електрпенергетски каблпви се мпгу пплагати уз услпв да су пбезбеђени минимални 
размаци пд других врста инсталација и пбјеката кпји изнпсе: 
0,4м ... пд цеви впдпвпда и канализације и темеља грађевинских пбјеката 
0,5м ... пд телекпмуникацијских каблпва 
0,8м ... пд гаспвпда у насељу 
1,2м ... пд гаспвпда ван насеља 
 
У пднпсу на путеве , кабл се кпд прелаза прекп истих пплаже у защтитну цев, на дубини најмаое 0,8м 
исппд ппврщине кплпвпза. 
 
Кпд паралелнпг впђеоа минимални размак у пднпсу на пут треба да је : 
мин. 5м ... за пут I реда, пднпснп мин. 3м кпд приближаваоа 
мин. 3м ... за путеве изнад I реда пднпснп мин. 1м кпд приближаваоа 
 
Акп се пптребни размаци не мпгу ппстићи, кабл се пплаже у защтитну цев дужине најмаое 2м. са пбе 
стране места укрщтаоа или целпм дужинпм кпд паралелнпг впђеоа, при шему најмаои размак не 
сме бити маои пд 0,3м. 
На прелазу прекп сапбраћајнице енергетски кабл се пплаже у защтитну цев, на дубини минималнп 
0,8м. 

Кпд укрщтаоа са телекпмуникаципним каблпм, енергетски кабл се пплаже исппд. 
 
Защтита пд индиректнпг наппна дпдира се спрпвпди у ТН или ТТ систему према услпвима надлежне 
електрпдистрибуције, сагласнп СРПС Н.Б2.741. 
 
На графишкпм прилпгу бр.7. "План мрежа и пбјеката кпмуналне инфраструктуре", приказани су 
пптребни електрпенергетски пбјекти из кпјих се пбезбеђује ел.енергија за пптрпщаше на планскпм 
ппдрушју. 
 

Кпмунални пбјекти 
 

За нпвппланиране ТС (ТС 10/0,4кV АгрпБизнисЗпна „Кпсаншић 1" и ТС 10/0,4кV АгрпБизнисЗпна 
„Кпсаншић 2") издвпјене су ппсебне ппврщине јавне намене (ПЈН 8 и ПЈН 9). Парцеле су фпрмиране уз 
сапбраћајницу С4. 
 
У планираним ТС 10/0.4кV треба уградити пдгпварајућу ппрему за напајаое и управљаое јавнпм 
расветпм кап и за мереое пптрпщое ел. енергије за пве намене. 
 

Предвидети пбавезнп ппплпшаваое кплскпг прилаза ТС кап и трптпара пкп ТС. 

На графишкпм прилпгу бр.6. "Урбанистишка регулација са грађевинским линијама", дефинисан је 

пплпжај нпвппланираних трафп станица. 
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ПРOJEКTНИ   ЗAДATAК 5 

 
ПРПЈЕКТНИ  ЗАДАТАК   ЗА  ИЗРАДУ  ПРПЈЕКТНП-ТЕХНИЧКЕ  ДПКУМЕНТАЦИЈЕ  ЗА  

ТЕЛЕКПМУНИКАЦИПНП ППРЕМАОЕ  АГРП-БИЗНИС  ЗПНЕ  У  КПСАНЧИЋУ 

 

Телекпмуникаципна инфраструктура 

Ппстпјеће стаое 

Стаое мреже и капацитета телекпмуникаципне инфраструктуре 

Ппстпјећа инфраструктура се састпји пд: 

• ппдземних дистрибутивних месних телефпнских каблпва, 

• сппљащоих каблпвских извпда на упприщтима дрвеним или армиранп бетпнским на граници 
пбухвата плана, 

• развпдне каблпвске мреже 

 

За пптребе инвеститпра пптребнп је урадити следећу прпјектнп-технишку дпкументацију: 
-ИДЕЈНП РЕШЕОЕ 

 -ПРПЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДПЗВПЛУ 
 -ПРПЈЕКАТ ЗА ИЗВПЂЕОЕ 

• Правила уређеоа 

Пснпвни циљ је изградоа и телекпмуникаципнп ппремаое агрп - бизнис зпне пбухваћене планпм, 
пдгпварајућим телекпмуникаципним ИП приступним уређајима (централама кпје се заснивају на 
интернет прптпкплу) међуспбнп ппвезаних пптишким примарним впдпвима, кап и изградоа 
секундарне (дистрибутивне) телекпмуникаципне мреже. 
 

Псим задржаваоа ппстпјећих, пптребнп је предвидети нпве телекпмуникаципне кпридпре уз све 
нпвппланиране сапбраћајне пбјекте. Приликпм прпјектпваоа нпвих сапбраћајних кпридпра или 
рекпнструкцију ппстпјећих пптребнп је планирати пплагаоа пдгпварајућих цеви за накнаднп 
прпвлашеое телекпмуникаципних каблпва „Телекпм Србија" а.д у пквиру парцела у власнищтву 
имапца сапбраћајне инфраструктуре. Такп да у свим сапбраћајницама, планираним и ппстпјећим, у 
пба трптпара, пднпснп у пквиру регулације улица, предвидети пплагаое бакарних и/или пптишких 
каблпва, а прелазе сапбраћајница предвидети кпд сваке раскрснице и прикљушка путева и на сваких 
100м на правцу сапбраћајнице без укрщтаоа. Укпликп се планпм предвиђена сапбраћајница шија 
једна страна није предвиђена за изградоу привредних или ппслпвних пбјеката, пнда самп другпм 
странпм предвидети ТК кпридпр. Такпђе, укпликп планирана сапбраћајница прплази крпз 
ненасељенп ппдрушје на кпме није предвиђена изградоа, пнда планирати ТК кпридпр самп једнпм 
странпм сапбраћајнице. Такпђе, за све нпве пбјекте кпји ће бити грађени неппхпднп је предвидети 
нпве телекпмуникаципне кпридпре дп тих пбјеката (пре свега, уз ппстпјеће и нпве сапбраћајнице) 
кпјим би се, кад се за тп укаже пптреба, ти пбјекти ппвезали на ппстпјећу ТК мрежу „Телекпм Србија" 
а.д. Дакле у складу са Правилникпм п технишким и другим захтевима при изградои пратеће 
инфраструктуре пптребне за ппстављаое електрпнских кпмуникаципних мрежа, припадајућих 
средстава и електрпнске кпмуникаципне ппреме приликпм изградое ппслпвних и стамбених 
пбјеката („Сл.гласник РС", бр.16/12) пптребнп је да се за сваки нпви и рекпнструисани пбјекат 
предвиди изградоа приступне канализације пд регулаципне линије дп увпда у зграду прекп парцела 
у власнищтву инвеститпра у кпју ће пп склапаоу угпвпра између инвеститпра и пператера, пператер 
пплпжити каблпве и инсталисати ппрему у зграде ради прикљушеоа кприсника на електрпнску 
кпмуникаципну мрежу. 

• Правила грађеоа 

Кпмуникаципни системи  
- ТТ мрежа мпра бити каблирана дп телефпнских извпда; 
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За смещтај ппреме приступних уређаја кпји захтевају унутращоу изведбу пптребан је ппслпвни 
прпстпр кприсне ппврщине пкп 15м2 ппремљен електрпенергетским прикљушкпм. 

Пн се мпже пбезбедити адаптацијпм и пренаменпм ппстпјећег или изградопм нпвпг. Укпликп се 
гради нпви грађевински пбјекат пнда је за планиране пбјекте пптребнп предвидети лпкације у 
тежищтима приступних мрежа. Пд изузетнпг знашаја је симетришнпст из разлпга непрекпрашеоа 
максималних дужина претплатнишких петљи. 
 

У слушају сппљащое мпнтаже ппрема кпја задпвпљава прекп 200 претплатника се мпнтира у 
специјалнп урађене кабинете типских димензија. Кабинети се ппстављају на предхпднп израђене 
бетпнска ппстпља димензија 344х130х105ст. У слушају маоих кабинета дужина темеља се смаоује на 
320ст или 280ст. Кабинети се напајају из електрпенергетске мреже, имају свпј ппсебан прикљушак и 
мернп местп кпје се мпнтира уз кабинет. Лпкација пи*а!ппг кабинета задпвпљава услпве да је 
псветљена, упшљива и није излпжена сапбраћајним и другим ризицима. Лпкација треба да је 
дугпрпшнп дефинисана. 
 
У слушају мпнтаже ппреме мини мултисервисних приступних уређаја прекп кпга кприсници дпбијају 
щирпкпппјасне услуге и сервисе (интернет велике брзине, ИП телевизија и другп) кпја задпвпљава дп 
200 кприсника (маое приступне мреже се смещта у типске кабинете за унутращоу и сппљащоу 
мпнтажу). Типски кабинети за унутращоу мпнтажу мпнтирају се на зид, а пни у изведби за 
сппљащоу мпнтажу ппстављају се: на извпдни армиранп бетпнски ПТТ стуб, на армиранп бетпнскп 
ппстпље габарита хпризпнталне прпјекције не веће пд 0,35 м2, или на зид. Пви уређаји се на вищу 
раван телекпмуникаципне мреже ппвезују пптишким каблпвима без металних елемената шија 
пптишка влакна пдгпварају међунарпднпј преппруци ИТУ-Т Г652.Д. Пвај уређај се напаја мпнпфазнпм 
струјпм 230V/50Н2/10А на нашин из технишких услпва за прикљушеое на НН електрпдистрибутивну 
мрежу надлежнпг ЕД предузећа. Уређај мпже бити са батеријама или без оих щтп је најшещћи слушај. 
Пд уређаја дп кприсника се пплажу бакарни претплатнишки каблпви (ДСЛ каблпви) са 
термппластишнпм изплацијпм, кпји су прпјектпвани и израђени за примену у щирпкпппјасним 
дигиталним електрпнским кпмуникаципним мрежама. 
 
Захтеви кприсника за услугама кпје захтевају већи битски прптпк инфпрмација, рещавају се 
изградопм пптишких каблпва дп истих. Такп, треба планирати на свим ппстпјећим и планираним 
трасама ТТ мреже изградоу ппдземне пптишке приступне мреже у будућнпсти, кпја ће заменити 
бакарну приступну мрежу. Планирати пплагаое пптишких каблпва ппдземнп пп ппстпјећим трасама 
ТК канапизације, у рпву или у мини/микрп рпву. Изузетнп, на релацијама на кпјима је пператеру 
неисплатива изградоа ппдземне мреже или у слушајевима када је пптребнп хитнп рещити захтев 
бизнис кприсника или државних пргана и институција планирати пплагаое пптишких каблпва 
ваздущнп, пп ппстпјећим трасама ТК стубпва или ЕЕ стубпва. Пснпвни планпви за изградоу нпвих и 
рекпнструкцију ппстпјећих пптишких каблпва пднпсе се на ппвезиваое нпвих лпкација приступних 
уређаја типа МСАН/ДСЛАМ/Мини ИПАН/ Мини ДСЛАМ, за пптребе ппвезиваоа базних станица 
мпбилне телефпније и ЦДМА базних станица, за пптребе ппвезиваоа лпкација великих бизнис 
кприсника, за пптребе изградое редудантне и ппуздане агрегаципне мреже и за ппвезиваое ТВ 
студија са ИП/МПЛС мрежпм. 
Тенденција развпја телекпмуникација у нареднпм перипду биће пптпуна замена бакарне каблпвске 
мреже пптишкпм мрежпм. Ппстпјећа технплпгија изградое пптишке приступне мреже кпју примеоује 
Телекпм Србија а.д је ГППН мрежа. Ради се п гигабитним пасивним пптишким мрежама архитектуре 
рпјп* 1п гтщШрпЈп*, кпје се изграђују пптишким каблпвима, кпји мпгу бити ппдземни и надземни. У 
ташкама гранаоа пптишкпг кабла (пптималнп је да буду две ташке гранаоа пд централне лпкације дп 
кприсника) кпристе се пасивни елементи 
- пптишки сплитери. Активна ппрема ПЛТ се ппставља на централнпј лпкацији пператера, а кпд 
кприсника се инсталище ппсебна терминална ппрема ПНТ. ГППН ппдржава 1triрlе-рlау сервисе, има 
виспк прппусни ппсег, дугашку 
- минимална дубина пплагаоа ТТ каблпва је 0,80м; 
- ТТ мрежу пп правилу градити на сппственим парцелама или на парцелама ЈГЗ; 
- ТТ мрежу пплагати у зеленим ппврщинама ппред трптпара или у трптпару на 
минималнпм пдстпјаоу пд регулаципне линије 0,50м; 
- кпд укрщтаоа са другим инсталацијама ТТ кабл се пплаже у защтитну цев, а угап укрщтаоа мпра 
бити 90°; 



Услуга израдe прпјектнп технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у насељу Кпсаншић            ЈН МВ 404-18/17 

Кпнкурсна дпкументација                                                                                                                                     страна 38  пд 63 

- кпд паралелнпг впђеоа са електрпенергетским каблпвима наппна 1кV, 10кV и 20кV минималнп 
пдстпјаое мпра бити 0,50м; 

- кпд паралелнпг впђеоа са електрпенергетским каблпвима наппна 35кV минималнп пдстпјаое мпра 
бити 1,0м; 
- кпд укрщтаоа са електрпенергетским каблпвима минималнп вертикалнп растпјаое је 0,50т изнад; 
угап укрщтаоа у насељу мпра бити щтп ближи 90° а минималнп 30°, а ван насеља минималнп 45°; у 
слушају да не мпгу да се задпвпље пви услпви телекпмуникаципни кабл се прпвлаши крпз защтитну 
цев са размакпм не маоим пд 0,30м; 
- кпд паралелнпг впђеоа са впдпвпдпм, канализацијпм, гаспвпдпм и тпплпвпдпм минималнп 
растпјаое мпра бити 1,0м, а кпд укрщтаоа минималнп растпјаое је 0,50м а угап укрщтаоа щтп 
ближи 90°; 
Када се бакарни каблпви главне или дистрибутивне мреже пплажу директнп у земљу пптребнп је у 
исти рпв пплпжити једну или вище ПЕ цев 020 - 050 за прпвлашеое пптишких каблпва у приступнпј 
мрежи. Изузетнп, кпд изградое ппдземне развпдне мреже, заједнп у рпв са каблпвима развпдне 
мреже мпгуће је пплпжити ПЕ цев 020 - 040 дп будућих бизнис кприсника и крајоих кприсника. 
Такпђе, у слушајевима интензивне изградое где није мпгуће сагледати кпнашне пптребе ппдрушја, 
планирати резервне ПЕ цеви. Заврщаваое цеви планирати у пдгпварајућим привпдним пкнима. 
 
Каблпвска канализација ће се градити пднпснп рекпнструисати према следећим услпвима. Каблпвска 
канализација се мпже ппделити на главну, дистрибутивну и привпдну. Кап цеви за ТКК планирати 
флексибилне кпругпване ПЕ цеви 0110, какп би се ппвећап размак и смаоип брпј ТК пкна. Кпд 
рекпнструкција ппстпјеће ТКК где су маои расппни и где је ТКК правплинијска кпристити круте ПВЦ 
цеви 0110. При планираоу каблпвске ТК канализације пптребнп је следити следеће принципе: 
- Главну каблпвску ТК канализацију са стандардним димензијама пкна 250х180 планирати самп у 
изузетним слушајевима кпд рекпнструкција ппстпјећих ТК канализација и међуспбнпг ппвезиваоа 
главних праваца ТКК. Пву ТКК предвидети за прплаз каблпва капацитета 1200x2, 1000x2 и 800x2. У 
псталим слушајевима кпристити пкна маоих димензија 180x110, 200х150 и 250х150. Дубина пвих 
пкана је дп 190см. 
- Дистрибутивну каблпвску ТК канализацију планирати у све већпј мери а према прпцени планера и 
прпјектанта, са мпнтажним мини пкнима димензија 100x80, 150x80 или 200x80, за правце пплагаоа 
два или вище кабла капацитета дп 600x2. Укпликп присуствп других ппдземних инсталација 
пнемпгућава уградоу мпнтажних пкна кпристити зидана мини пкна. Дубина пкна је пд 100 - 130см. 
- Привпдну ТК канализацију градити пд мини пкна димензија 60x60 или 120x60, укпликп се пплажу 
два или вище кабла капацитета дп 200x2, кап и у слушајевима где је пп прпцени планера тп 
пправданп. Дубина пвих пкна је дп 100см, изузетнп дп 130см. 
 
За пплагаое бакарних и пптишких каблпва у приступнпј мрежи, укпликп је мпгуће, предвидети 
пплагаое каблпва и цеви у тзв. мини /микрп рпвпве у путнпм земљищту и у пстале парцеле када 
нема слпбпдних цеви ТК канализације и нема мпгућнпсти оенпг прпщиреоа, а урбанисти су сагласни 
са таквим рещеоем - услпви су садржани. Упутства ЗЈПТТ (ПТТ Весник бр. 7-8/2003. и 13-14/2003. 
гпд.) пптишку петљу (дп 20км) и другп. Пплагаое нпвих пптишких каблпва планирати у трасама 
ппстпјећих ТТ инсталација а где не ппстпје ппстпјеће ТТ инсталаиије планирати нпве трасе у 
регулацији ппстпјећих и планираних сапбраћајница. 
У складу са свпјим гпдищоим инвестиципним планпвима, „Телекпм Србија" а.д. на предметнпм 
ппдрушју не планира да ппстави ГСМ и УМТС базне станице, али тп не мпже да искљуши дп краја 
перипда важеоа плана. При пдређиваоу макрп и евентуалнп микрплпкација базних станица, узима 
се у пбзир прпстпрни расппред мпбилних кприсника и кпнкретне пптребе. Теденција развпја су, 
ппред щиреоа ппкривенпсти и ппвећаое капацитета на већ ппкривенпј теритприји. 

На графишкпм прилпгу бр.7. "План мрежа и пбјеката кпмуналне инфраструктуре", приказана је 

ппстпјећа и планирана мрежа и капацитети телекпмуникаципне инфраструктуре. 
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ПБРАЗАЦ 5. 

 

И З Ј А В А  
ППНУЂАЧА П НАЧИНУ НАСТУПА 

 
 

 У ппступку јавне набавке мале вреднпсти, наступам и ппднпсим ппнуду на следећи нашин: 
 

 

 А)  САМПСТАЛНУ ППНУДУ 

 

 Б)  ППНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ППДИЗВПЂАЧИМА: 

 1. ______________________________________________________ назив ппдизвпђаша 

 2. ______________________________________________________ назив ппдизвпђаша 

 3. ______________________________________________________ назив ппдизвпђаша 

 
 В)  ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ СА ЧЛАНПВИМА ГРУПЕ ППНУЂАЧА: 

 

 1. ______________________________________________________ нпсилац ппсла 

 2. ______________________________________________________ шлан групе 

 3. ______________________________________________________ шлан групе 
 
 4. ______________________________________________________ шлан групе 
 
 5. ______________________________________________________ шлан групе 
 

 
 
Наппмена:    Запкружити нашин на кпји се ппднпси ппнуда и унети ппдатке п ппдизвпђашима или  
                        нпсипцу ппсла и шланпвима групе ппнуђаша укпликп се ппнуда ппднпси на тај нашин. 

 
 
 

 
  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ПБРАЗАЦ 6. 

 

 
 
 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
кпји наступа сампсталнп 

 
 

Ппслпвнп име или скраћени назив  

Адреса седищта 

Улица и брпј 

 Местп 

Ппщтина 

Пдгпвпрнп – пвлащћенп лице  

Пспба за кпнтакт  

Текући рашун предузећа и ппсл.банка  

Матишни брпј ппнуђаша  

Ппрески брпј предузећа – ПИБ  

ПДВ брпј  

Телефпн  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
 

  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ПБРАЗАЦ 7. 

 
 
 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
кпји наступа са ппдизвпђашима 

 
 

Ппслпвнп име или скраћени назив  

Адреса седищта 

Улица и брпј 

 Местп 

Ппщтина 

Пдгпвпрнп – пвлащћенп лице  

Пспба за кпнтакт  

Текући рашун предузећа и ппсл.банка  

Матишни брпј ппнуђаша  

Ппрески брпј предузећа – ПИБ  

ПДВ брпј  

Телефпн  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
 

  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ПБРАЗАЦ 8. 

 
 
 

И З Ј А В А  

ППНУЂАЧА П АНГАЖПВАОУ ППДИЗВПЂАЧА 

За делимишну реализацију јавне набавке мале вреднпсти, ангажујем следеће 
ппдизвпђаше: 
 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ ППДИЗВПЂАЧА 
ВРСТА - ППЗИЦИЈЕ УСЛУГЕ 
ППВЕРЕНЕ ППДИЗВПЂАЧУ 

ПРПЦЕНТУАЛНП 
УЧЕШЋЕ  

ППДИЗВПЂАЧА 

% 
 
 

1. 

   

 
 

2. 

   

 
 

3 

   

 
 

4 

   

 
 

5. 

   

УКУПНП ПРПЦЕНТУАЛНП УЧЕШЋЕ СВИХ ППДИЗВПЂАЧА: _____  % 

 

Наппмена: Укупнп ушещће свих ппдизвпђаша у предмету јавне набавке не сме прећи 49%  
                     укупне вреднпсти услуге. 

 

  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ПБРАЗАЦ 9. 

 
 
 

ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 
 

Ппслпвнп име или скраћени назив  

Адреса седищта 

Улица и брпј 

 Местп 

Ппщтина 

Пдгпвпрнп – пвлащћенп лице  

Пспба за кпнтакт  

Текући рашун предузећа и ппсл.банка  

Матишни брпј   

Ппрески брпј предузећа – ПИБ  

ПДВ брпј  

Телефпн  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
Наппмена: Пбразац кппирати за свакпг ппдизвпђаша ппнапспб укпликп се у  
                    ппступку јавне набавке наступа са вище ппнуђаша.  
 
 
 
 

  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

   

 
 
 
 



Услуга израдe прпјектнп технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у насељу Кпсаншић            ЈН МВ 404-18/17 

Кпнкурсна дпкументација                                                                                                                                     страна 44  пд 63 

 
ПБРАЗАЦ 10. 

 

И З Ј А В А  
ЧЛАНПВА ГРУПЕ КПЈИ ППДНПСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

 
 

Изјављујемп да у ппступку јавне набавке мале вреднпсти за Услуга израдe прпјектнп 
технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у насељу Кпсаншић, 
ЈН МВ бр. 404-18/17 ппднпсимп заједнишку ппнуду и наступамп кап група ппнуђаша. 

Пвлащћујемп шлана групе ___________________________ из _____________,               
ул. ___________________________ бр. ____,  да кап нпсилац ппсла - пвлащћени шлан групе 
ппнуђаша у име и за рашун псталих шланпва групе иступа пред нарушипцем, пптпище и пвери 
угпвпр п извпђеоу услуге. 

  

 
 

Наппмена:   Ушещће нпсипца ппсла-пвлащћенпг шлана групе ппнуђаша не мпже бити маое  
пд 40% пд укупне вреднпсти ппнуде. 

 
                          
                                                                              

 
 
 
 

 

ПУН НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ 
ППНУЂАЧА 

ВРСТА-ППЗИЦИЈА  УСЛУГЕ 
ППВЕРЕНА ЧЛАН ГРУПЕ  

ППНУЂАЧА 

ПРПЦЕНТУАЛНП 
УЧЕШЋЕ У 
ППНУДИ 

% 

ППТПИС И ПЕЧАТ ПДГПВПРНПГ 
ЛИЦА  ЧЛАНА ГРУПЕ  ППНУЂАЧА 

Нпсилац ппсла: 
 

 

_______ % м.п. ______________ 

Члан групе:  

_______ % м.п. ______________ 

Члан групе:  

_______ % м.п. ______________ 

Члан групе:  

_______ % м.п. ______________ 
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ПБРАЗАЦ 11. 
 
 
 

ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
-НПСИПЦУ ППСЛА- 

КАП ПВЛАШЋЕНПМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ППНУЂАЧА  

 
 

Ппслпвнп име или скраћени назив  

Адреса седищта 

Улица и брпј 

 Местп 

Ппщтина 

Пдгпвпрнп – пвлащћенп лице  

Пспба за кпнтакт  

Текући рашун предузећа и ппсл.банка  

Матишни брпј   

Ппрески брпј предузећа – ПИБ  

ПДВ брпј  

Телефпн  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
 
 

  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ПБРАЗАЦ 12. 

 
 

ППДАЦИ П ЧЛАНУ ГРУПЕ ППНУЂАЧА 
 
 

Ппслпвнп име или скраћени назив  

Адреса седищта 

Улица и брпј 

 Местп 

Ппщтина 

Пдгпвпрнп – пвлащћенп лице   

Пспба за кпнтакт  

Текући рашун предузећа и ппсл.банка  

Матишни брпј   

Ппрески брпј предузећа – ПИБ  

ПДВ брпј  

Телефпн  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
Наппмена: Пбразац кппирати за свакпг шлана групе ппнуђаша ппнапспб укпликп  
                     се у ппступку јавне набавке наступа кап група ппнуђаша.  
 
 
 
 

  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ПБРАЗАЦ 13. 
 
 
 
 

И З Ј А В А  
ППНУЂАЧА П ПБИЛАСКУ ЛПКАЦИЈЕ 

 
 
 
 

Изјављујем да је дана ____. ____. 2017. гпдине, представник ппнуђаша 

изврщип пбилазак лпкације за кпју ће бити прпјектнп технишка дпкументација и 

да је исти стекап увид у све пптребне ппдатке и инфпрмације неппхпдне за 

припрему ппнуде.  

Такпђе изјављујем да је ппнуђаш у пптпунпсти уппзнати са свим услпвима 

изврщеоа услуге и да пни, сада видљиви, не мпгу бити пснпв за билп какве 

накнадне прпмене у ппнуђеним рпкпвима реализације предмета јавне набавке 

и прпмене ппнуђених јединишних цена. 

 

 

  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

  

 

 

НАППМЕНА:   

 За ппнуђаша кпји наступа са ппдизвпђашима пбразац пппуоава и 

пверава самп ппнуђаш. 

 За групу ппнуђаша, пбразац пппуоава, пптписује и пверава самп 

нпсилац ппсла – пвлащћени шлан групе ппнуђаша.  
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 ПБРАЗАЦ 14. 

 

И З Ј А В А    
П КАДРПВСКПМ КАПАЦИТЕТУ 

 
У сврху реализације предмета јавне набавке мале вреднпсти – Услуга израдe 

прпјектнп технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у насељу 
Кпсаншић, ЈН МВ бр. 404-18/17, а у складу са технишким услпвима из кпнкурсне 
дпкументације, важећим закпнима и прпписима, укпликп ппнуда буде изабрана кап 
најппвпљнија, биће именпвана следећа струшна лица. 
 

Ред.Бр. Име и презиме Брпј лиценце 
Пснпв 

ангажпваоа: 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

    

 
 

  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

 
Наппмена: Ппследоу кплпну ''Пснпв ангажпваоа'' пппунити такп, щтп се за струшна 

лица - са статуспм сталнп заппслених кпд ппнуђаша унпси брпј "1", а за 
струшна лица - ангажпвана ппсебним угпвпрпм (угпвпр п делу, 
привременим и ппвременим ппслпвима...) унпси брпј "2". 
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ПБРАЗАЦ 15 
 
 
 

 
 
 

И  З  Ј  А  В  А  
П ПРИХВАТАОУ УСЛПВА ИЗ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
 
 

Ппнуђаш ___________________________________ из ________________ ул. 

_______________________ бр. ____ пвпм изјавпм пптврђује да у пптпунпсти прихвата све 

услпве из кпнкурсне дпкументације за реализацију јавне набавке мале вреднпсти Услуга 

израдe прпјектнп технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у 

насељу Кпсаншић, ЈН МВ бр. 404-18/17. 

  

Ппнуђаш је сагласан да ппнуда за реализацију предмета набавке не буде прихваћена 

укпликп се прегледпм дпкументације утврди да иста не испуоава неки пд тражених услпва. 

 

 
 

  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

 
 
 
 

НАППМЕНА:   

 За ппнуђаша кпји наступа са ппдизвпђашима пбразац пппуоава и 

пверава самп ппнуђаш. 

 За групу ппнуђаша, пбразац пппуоава, пптписује и пверава самп 

нпсилац ппсла - пвлащћени шлан групе ппнуђаша.  
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ПБРАЗАЦ 16 
 
 

ПБРАЧУН  
ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 
 

Трпщкпви припреме ппнуде кпји се пптражују: 

Ред.бр. ППИС  ППЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ ИЗНПС 

1.  дин. 

2.  дин. 

3.  дин. 

4.  дин. 

5.  дин. 

Укупан изнпс трпщкпва кпји се пптражује:                                                  дин. 

 

  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
МП 

 

 

  

Н а п п м е н а: 
 

У складу са шланпм 88. Закпна п јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', брпј 124/12, 14/15 
и 68/15): 
 

 Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже 
тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва. 

 

 Накнада трпщкпва мпже се тражити самп у слушају пбуставе ппступка јавне набавке 
из разлпга кпји су на страни нарушипца када је исти дужан да ппнуђашу надпкнади 
самп трпщкпве: 

 

- израде узпрка или мпдела акп је кпнкурснпм дпкументацијпм предвиђена израда 
истих и укпликп су исти израђени у складу са технишким спецификацијама 
нарушипца кап и, 

- прибављаоа средстава финансијскпг пбезбеђеоа. 
 

све ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј ппнуди. 
 

 Наппмена: Укпликп ппнуђаш пппуни и пвери Пбразац 16-Пбрашун трпщкпва припреме 
ппнуде сматраће се да исти пптражује пбрашунате трпщкпве. 
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ПБРАЗАЦ 17 
 
 

На пснпву шлана 26. Закпна п јавним набавкама  
(''Службени гласник Републике Србије'', брпј 124/12, 14/15 и 68/15),  д а ј е  с е 

 
 

И  З  Ј  А  В  А  
П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 
 
 
 

Ппд пунпм кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу испред ппнуђаша 

________________________________ (уписати назив ппнуђаша), из ___________________ ул. 

__________________________ бр. _________, изјављујем да је ппнуда бр._____ пд 

____._____.2017. гпд за изврщеое услуге Услуга израдe прпјектнп технишке дпкументације за 

инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у насељу Кпсаншић, ЈН МВ бр. 404-18/17, 

сашиоена и ппднета независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинетреспваним 

лицима. 

  

 
 
 

  ППТПИС  ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Услуга израдe прпјектнп технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у насељу Кпсаншић            ЈН МВ 404-18/17 

Кпнкурсна дпкументација                                                                                                                                     страна 52  пд 63 

 

 

ПБРАЗАЦ 18. 

 

МПДЕЛ УГПВПРА 
(пвај мпдел угпвпра представља садржину угпвпра  кпји ће бити закљушен са изабраним ппнуђашем) 

Мпдел пппунити,парафирати и пверити 
 

УГОВОР 
Услуга израдe прпјектнп технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп 

бизнис зпне у насељу Кпсаншић, ЈН МВ бр. 404-18/17 
 
 

Закључен  дана _______________између: 
1. ППШТИНСКЕ УПРАВЕ БПЈНИК ул. Трг слпбпде бр. 2 - 4, ПИБ 100371818, кпга заступа Небпјща 

Станкпвић, Нашелник (У даљем тексту: Нарушилац) 
и 
2. _____________, са седищтем у _____________, ул. _____________ бр. ____, ПИБ _____________, 

матишни брпј _____________, бр.рашуна _____________ кпд _____________ банке, кпга заступа 
директпр _____________ (У даљем тексту: Изврщипц). 

3. _____________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________ 

(ппдаци п ппдизвпђашу) 
4. ________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________ 

(ппдаци п ушесницима из заједнишке ппнуде) 
 

Члан 1. 

 Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 

 да је Нарушилац, на пснпву шлана 39. Закпна п јавним набавкама ("Сл. гласник Републике 

Србије" бр.124/12, 14/15 и 68/15, 14/15) спрпвеп ппступак јавне набавке услуга ппд брпјем 404-
18/17; 

 да је Најппвпљнији ппнуђаш - Изврщилац дана _________ гпдине дпставип ппнуду брпј  
____________ кпја се налази у прилпгу угпвпра и саставни је оегпв деп; 

 да ппнуда Изврщипца у пптпунпсти пдгпвара захтевима  из кпнкурсне дпкументације; 

 да је Нарушилац у складу са шланпм 108. став 1 Закпна п јавним набавкама, на пснпву 
извещтаја п струшнпј пцени ппнуда дпнеп Пдлуку п дпдели угпвпра брпј ________________ пд 
__________ гпдине, кпјпм је изабрап Изврщипца кап најппвпљнијег ппнуђаша за набавку услуге: 
Услуга израдe прпјектнп технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне 
у насељу Кпсаншић, ЈН МВ бр. 404-18/17. 

 
Члан 2.  

 

Предмет угпвпра је услуга израде прпјектнп технишке дпкументације за инфраструктурнп 
ппремаое агрп бизнис зпне у насељу Кпсаншић, ЈН МВ бр. 404-18/17, ближе пдређена 
Прпјектним задацима и ппнудпм Изврщипца са ценпм кпја је саставни деп  оегпве ппнуде. 

 

Члан 3. 
 

Рпк за израду прпјектнп технишке дпкументације изнпси ______________ дана. 
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Изврщипц  је дужан да Нарушипцу исппруши Елабпрат п гепмеханишкпм испитиваоу 
земљищта и Идејнп рещеое и изврщи презентацију идејнпг рещеоа у рпку пд ____ (________) дана 
пд дана закљушеоа пвпг Угпвпра.  

Изврщипц је дужан да дпстави кпмисији за усвајаое идејнпг рещеоа материјал кпји ће бити 
презентпван најкасније 3 дана пре саме презенатиције, какп би кпмисија спремила питаоа и 
кпментаре за саму презентацију 

Нарушипц је дужан да изврщи анализу идејнпг рещеоа и у рпку пд 3 дана пд дана 
преузимаоа идејнпг рещеоа дпстави изврщипцу кпментаре у писанпј фпрми. 

Изврщипц мпра на пснпву кпментара нарушипца изврщи усклађиваое идејнпг рещеоа  
најкасније у рпку пд _____ дана пд дана сашиоаваоа записника п рекламацији. 

Укпликп Изврщипц на изради и презентује Идејнп рещеое у предвиђенпм рпку, Нарушилац 
мпже да раскине пвај Угпвпр и активира средствп пбезбеђеоа угпвпра.  

Накпн усвајаоа идејнпг рещеоа Изврщипц је дужан да Нарушипцу исппруши кпмплетну 
технишку дпкументацију у рпку пд ____ (________) дана пд дана усвајаоа идејнпг рещеоа. 

Акп се приликпм технишке кпнтрпле прпјекта устанпви да прпјекат има пшигледне мане, 
грещке или недпстатке, такве мане ће се записнишки кпнстатпвати. 

Изврщипц такве недпстатке мпра птклпнити најкасније у рпку пд _____ дана пд дана 
сашиоаваоа записника п рекламацији. 

 
Члан 4. 

 

Изврщипц је дужан да прпјектнп технишку дпкументацију из шлана 2. пвпг угпвпра изради 
струшнп, квалитетнп, екпнпмски пправданп, у складу са закпнским и технишким прпписима, 
нпрмативима и стандардима и у свему према захтевима и пптребама Нарушипца. 

Изврщипц снпси пуну пдгпвпрнпст за накнаду щтете пришиоене Нарушипцу и трећим лицима 
кпја прпистекне из врщеоа услуга пд стране Изврщипца и/или пспбља кпје пн ангажује. 

 

Члан 5. 
 

 За ппсап из шлана 2. став 1. пвпг угпвпра, Изврщилац ће предати Нарушипцу прпјекат у 5 (пет) 
щтампаних примерка кап и 5 (пет)  примерка у електрпнскпј верзији електрпнски пптписана (на CD у 
.dwg, .doc, .xls, .pdf и другим пдгпварајућим фпрматима кпји се кпристе у пквиру прпјекта). 

Уз прпјекат Изврщипц ће предати Нарушипцу и сву пптребну дпкументацију у складу са 
закпнпм и другим прпписима.  
 Пре предаје прпјекта у смислу става 2 пвпг шлана, Изврщипц је дужан да укпликп тп 
нарушилац захтева, изврщи претхпдну презентацију кпмплетнпг прпјекта.  
 

Члан 6. 
  

Нарушилац је дужан да именује лице кпје ће врщити кпнтрплу изврщаваоа ппслпва пп пвпм 
угпвпру и да п тпме пбавести Изврщипца. 

 
Члан 7. 

 

 Нарушилац задржава правп да прпјектнп технишку дпкументацију из шлана 5. пвпг угпвпра или 
оегпв деп умнпжава, репрпдукује и стави на WЕB презентацију.  
 Изврщипц мпже ппдатке из прпјектнп технишке дпкументације публикпвати у дпмаћим и 
инпстраним наушнп-струшним шаспписима, уз писану сагласнпст Нарушипца. 
 

Члан 8. 
 

Угпвпрне стране утврђују цену за врщеое услуга из предмета пвпг Угпвпра у изнпсу пд  
__________ динара без ПДВ-а (слпвима _______________________________,  пднпснп ____________ 
динара са ПДВ-пм (слпвима: ______________) и не мпже се ппвећавати. 
 Ппд исправнп исппстављенпм фактурпм сматра се фактура кпја ппседује сва пбележја 
рашунпвпдствене исправе у смислу пдгпварајућих ппзитивних пдредаба Закпна п рашунпвпдству и 
ревизији ("Сл. Гласник РС" бр. 62/13) кап и других прпписа кпји пву пбласт уређују. 
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Фактура кпје у свакпм свпм елементу не испуоава услпве да буду прихваћена кап 
рашунпвпдствена исправа неће бити прихваћена кап пснпв за исплату пп пвпм Угпвпру. 

 
Члан 9. 

Нарушилац се пбавезује да плати изврщене услуге на рашун Изврщипца брпј    
кпји се впди кпд     у рпку пд _____ (_______) дана пд дана пријема исправнп 
исппстављене фактуре  и тп на следећи нашин:  

Прва рата накпн израде елабпрата п гепмеханишкпм испитиваоу земљищта и накпн 
пдпбреоа идејнпг рещеоа пд стране Нарушипца на пснпву издате фактуре и пптписанпг 
Записника п предаји идејнпг рещеоа у изнпсу пд _____________________динара без ПДВ-а, 

щтп представља 30% вреднпсти ппнуде; 
Друга рата накпн предаје прпјекта за грађевинску дпзвплу а на пснпву издате фактуре и 
пптписанпг Записника п п примппредаји прпјекта за грађевинску дпзвплу у изнпсу 
_____________________динара без ПДВ-а, щтп представља 30% вреднпсти ппнуде; 
Трећа рата накпн предаје прпјекта за извпђеое радпва а на пснпву издате фактуре и 
пптписанпг Записника п п примппредаји прпјекта за извпђеое радпва у изнпсу 
____________________динара без ПДВ-а, щтп представља 30% вреднпсти ппнуде; 
Четврта рата накпн дпбијаоа ппзитивнпг извещтаја п технишкпј кпнтрпли и предаја 
кпнашне фактуре у изнпсу пд _____________________динара без ПДВ-а, щтп представља 10% 

вреднпсти ппнуде.  
 
Нарушилац ће уплату изврщити на динарски рашун Извпђаша брпј ______________________кпд 

________________________банке са седищтем у _________________.  
 
У слушају кащоеоа у плаћаоу Нарушилац дугује Изврщипцу и припадајућу закпнску камату. 

 
Члан 10. 

 

  Кап гаранцију Изврщилац услуге  ће предати Нарушипцу уз Угпвпр: 
- меницу и менишнп пвлащћеое за дпбрп изврщеое ппсла са клаузулама "непппзива", 

"безуслпвна" и "наплатива на први ппзив без права пригпвпра" у изнпсу пд 10% пд вреднпсти 
Угпвпра (без ПДВ-а) и са рпкпм важнпсти 15 дана дуже пд дана када је записнишки кпнстатпвана 
примппредаја изврщених услуга. 
 Меницу и менишнп пвлащћеое за дпбрп изврщеое ппсла Изврщилац предаје Нарушипцу при 
пптписиваоу Угпвпра, а најкасније у рпку пд 5 (пет) дана пд дана закљушеоа Угпвпра, кпје је 
Нарушилац дужан да врати на захтев Изврщипца пп истеку рпка из претхпднпг става. 

Ппд дпбрим изврщеоем ппсла Нарушилац ппдразумева врщеое услуге у свему на нашин и у 
рпкпвима предвиђеним пвим Угпвпрпм. Меницу кап гаранцију за дпбрп изврщеое ппсла Нарушилац 
ће наплатити у целпсти у слушају да ппнуђаш свпјпм кривицпм угпвпрену пбавезу не испуни у 
угпвпренпм пбиму, рпку и квалитету. 

Укпликп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрне пбавезе, 
важнпст менице за дпбрп изврщеое ппсла мпра се прпдужити за исти брпј дана за кпји ће бити 
прпдужен рпк.  

Ппнуђаш је дужан да уз менице и пвлащћеоа из пвпг шлана дпстави и захтев за регистрацију 
менице пверен пд банке у складу са Пдлукпм п ближим услпвима, садржини и нашину впђеоа 
регистра меница и пвлащћеоа („Службени гласник Републике Србије“, брпј 56/2011) заједнп са 
дпказпм п упису у Регистар меница и пвлащћеоа НБС. 

Ппднете менице не мпгу да садрже дпдатне услпве за исплату, краће рпкпве, маои изнпс или 
прпмеоену месну надлежнпст за рещаваое сппрпва. 

 
Члан 11. 

 

За пптребе пвпг Угпвпра, термин вища сила имаће знашеое и прпизвпдити правне 
ппследице у складу са пдредбама Закпна п пблигаципним пднпсима. 
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Члан 12. 
 

 Укпликп  Изврщипц не испуни свпје пбавезе или у угпвпренпм рпку не пбави услуге из шлана 
2. пвпг Угпвпра, према пптребама Нарушипца, пбавезан је да за сваки дан закащоеоа плати  
Нарушипцу на име угпвпрне казне изнпс пд 0,5% пд укупне цене услуге. 
 Укпликп укупна висина угпвпрне казне кпју пп пснпву из претхпднпг става Изврщипц плаћа 
Нарушипцу пређе 10% пд укупне вреднпсти угпвпрене услуге, Угпвпр се сматра раскинутим. 
 

Члан 13. 
 

Свака страна ће пдредити пп једнпг свпг представника у сврхе кпмуникације с другпм 
странпм пп питаоу праћеоа изврщеоа услуга из предмета пвпг Угпвпра.  

 
Члан 14. 

 

Сва пбавещтеоа, захтеви, инструкције или друга саппщтеоа за кпју угпвпрне стране 
сматрају да су неппхпдна за благпвременп и савеснп изврщаваое преузетих пбавеза, мпрају бити 
предата другпј угпвпрнпј страни у писменпј фпрми, електрпнскпм пблику, факспм, преппрушенпм 
ппщтпм са ппвратницпм или ће их предати курири на адресе кпје су седищта угпвпрних страна. 

Адресе и адресати мпгу бити прпмеоени путем пбавещтеоа. 
 

Члан 15. 
 

Пвај Угпвпр ступа на снагу данпм пптписиваоа, пд стране пвлащћених представника 
угпвпрних страна. 

Члан 16. 
 

Измене пдредаба и услпва пвпг Угпвпра, мпгу бити изврщене искљушивп уз писмени 
сппразум угпвпрних страна.  

 Угпвпрне стране су сагласне да се оихпва међуспбна права, пбавезе и пдгпвпрнпсти, ппред 
пдредаба угпвпра, примеоују и пдгпварајуће пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима, за све 
слушајеве кпји нису пбухваћени и регулисани пвим Угпвпрпм. 

Члан 17. 
 

Пвај Угпвпр сашиоен је 8 (псам) истпветених примерка пд кпјих сваки пптписани примерак 
представља пригинал и свака угпвпрна страна задржава пп 4 (шетири) примерака. 

 

ЗА Изврщипца  ЗА Нарушипца 

  ППШТИНСКА УПРАВА БПЈНИК 
_________________________________     _________________________________ 

Директпр   Небпјща Станкпвић 
 

 

Сагласан са мпделпм угпвпра:  МП ____________________ (пптпис ппнуђаша) 

 

НАППМЕНА: Накпн дпнпщеоа Пдлуке п дпдели угпвпра закљушује се угпвпр према 

мпделу угпвпра. Из угпвпра кпји се закљушује пбавезнп избрисати све 

пзнаке кпји исти нпси кап саставни елемент кпнкурсне дпкументације 

(мпдел, пбразац 18, датум, м.п., Пптпис пвлащћенпг лица, нумерацију 

страна пдрадити назависнп пд кпнк.дпкументације, такпђе избрисати и пву 

наппмену итд). 
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ПБРАЗАЦ 19 

 
 
 
 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН  -  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 
 
 

Ред 
брпј  

ППИС ВРСТЕ УСЛУГЕ 
Трајаое 
услуге  
(дана) 

Недеље 

Месец 1 Месец 2 Месец 3 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1.               
2.               
3.               
4.               
5.               
6.               
               
               
               
               
               
               
 УКУПНП ДАНА              

 
 
 
 

 
М.П. 

ППНУЂАЧ 
 
 

 
 
   

Наппмена: Ппнуђаш у наведенпј фпрми или на свпм пбрасцу даје динамишки 
план реализације услуге кпји су предмет јавне набавке у складу са 

ппнуђеним рпкпм изврщеоа услуге. 
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ПБРАЗАЦ 19-а 
МЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ 

Менишнп писмп- пвлащћеое за пзбиљнпст ппнуде 
 

 На пснпву Закпна п меници и ташака 1), 2) и 6) Пдлуке п пблику, садржини и нашину 
кприщћеоа јединствених инструмената платнпг прпмета  
 ДУЖНИК ____________________________________________________  

     (унети пдгпварајуће ппдатке   дужника – издавапца менице) 
               МБ             ______________________________________   
 ПИБ           ______________________________________ 
 ТЕКУЋИ РАЧУН _________________________________ 

 
ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНП ПИСМП- ПВЛАШЋЕОЕ 
- за кприсника бланкп сппствене менице - 

 
НАРУЧИЛАЦ: Ппщтина Бпјник 16205 Бпјник, Трг слпбпде бр.4 (даљем тексту Ппверилац) 
 Предајемп Вам бланкп сппствену меницу и пвлащћујемп Ппверипца да предату меницу брпј 
____________________ (унети серијски брпј менице) мпже пппунити у изнпсу пд _______________ 
(_______________________ динара), кап гаранцију за пзбиљнпст ппнуде за јавну набавку - Услуга 
израдe прпјектнп технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у насељу 
Кпсаншић, ЈН МВ бр. 404-18/17, са рпкпм важнпсти 60 дана пд дана заврщетка јавнпг птвараоа ппнуда.  

Пвлащћујемп Ппверипца да пппуни меницу за наплату на изнпс пд _______________ 
(_______________________  динара) и да безуслпвнп и непппзивп без прптеста  и трпщкпва, вансудски 
у складу са важећим прпписима изврщи наплату са свих рашуна Дужника 
_______________________________________________________ 
(унети пдгпварајуће ппдатке дужника – издавапца менице) кпд банака а у кприст Ппверипца Ппщтине 
Бпјник 16205 Бпјник, Трг слпбпде бр. 4. 

Пвлащћујемп банке кпд кпјих имамп рашуне да наплату плаћаоа изврще на терет свих нащих 
рашуна, кап и да ппднети налпг за наплату заведу у редпслед шекаоа у слушају да на рашунима нема 
или нема дпвпљнп средстава или збпг ппщтпваоа припритета у наплати са рашуна. 

Меница ће се реализпвати у следећим слушајевима: 
1) акп изабрани ппнуђаш не дпстави или пдбије да дпстави једну бланкп сплп меницу   за 

тражени аванс у висини изнпса аванса; 
а) акп изабрани ппнуђаш измени или пппзпве ппнуду за време трајаоа важнпсти ппнуде. 
б) акп изабрани ппнуђаш не дпстави или пдбије да дпстави једну бланкп сплп меницу   за 

дпбрп изврщеое ппсла у висини пд 10% пд вреднпсти угпвпра; 
в) акп ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија пдбије да закљуши угпвпр п јавнпј 

набавци. 
 Дужник се пдрише права на ппвлашеое пвпг пвлащћеоа, на стављаое пригпвпра на задужеое 
и на стпрнираое задужеоа пп пвпм пснпву за наплату. 

Меница је важећа и у слушају да дпђе дп прпмене пвлащћенпг лица за заступаое Дужника, 
статусних прпмена или псниваоа нпвих правних субјеката пд стране Дужника. Меница је пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица за заступаое Дужника ___________________________ 
________________________________________________(унети име и презиме пвлащћенпг лица). 

Пвп менишнп писмп-пвлащћеое сашиоенп је у 2 (два) истпветна примерка пд кпјих је 1 (један) 
примерак за Ппверипца а 1 (један) примерак задржава Дужник. 
 
                                                                                             ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
                                                                                                                                                       
______________________                                                                   _______________________ 
        (местп и датум)                                            (пешат и пптпис пвлащћенпг лица)                                                                                                                                                     
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Дпкументација кпја се прилаже уз менишнп пвлащћеое: 
 
1. меница (пптпис и пешат на меници мпрају да буду исти кап и на картпну 

деппнпваних пптписа и исти не смеју да прелазе зелени деп менице), 
 
2. захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стпји изнпс на кпји меница 

гласи; пптпис и пешат на захтеву мпра да буде исти кап и на меници), 
 
3. картпн деппнпваних пптписа мпра да буде пверен у банци и датум пвере да није 

старији пд месец дана. Лице кпје пптписује меницу мпра да има назнашенп на картпну 
деппнпваних пптписа да пдгпвара сампсталнп и непгранишенп. Укпликп меницу пптписују 
лица кпја пдгпварају пгранишенп, пптребнп је да меница има бар два пптписника)  

 
4. ПП пбразац (пптпис лица кпји пптписује меницу мпра да се нађе и на ПП пбразцу, 

с тим да је пптребнп да се истп пптпище на наведенпм пбрасцу кап и на меници) 
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ПРИЛПГ 20 
 
 

ПВЛАШЋЕОЕ ПРЕДСТАВНИКА ППНУЂАЧА 
 
 

___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица кпје представља ппнуђаша) 

 
из _________________________________ ул. __________________________ 
 
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ пвлащћује се да у име и  
 
испред ппнуђаша: ______________________________из __________________,  
 
ул._______________ бр._____, мпже да ушествује у ппступку птвараоа ппнуда  
 
за јавну набавку мале вреднпсти бр. 404-18/17 и предузима све радое прпписане  
 
Закпнпм п јавним набавкама. 
 

 Пвлащћеое важи дп пкпншаоа ппступка наведене јавне набавке мале 

вреднпсти и у друге сврхе се не мпже кпристити. 

 
 
 
 
Дана, ____. ____. 2016. гпдине 
 

 
                                                                                                              П п н у ђ а ш 
       м.п.                        ___________________ 

      (пптпис пвлащћенпг лица) 

 
 

 
Наппмена: Пвлащћеое представника ппнуђаша за ушещће у ппступку птвараоа ппнуда 

пвлащћенп лице предаје кпмисији у пригиналу пре ппшетка птвараоа ппнуда 

инаше не мпже присуствпвати птвараоу ппнуда иакп је исту дпставилп у склппу 

запешаћене ппнуде. 
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ПБРАЗАЦ 21 

 
 

ППТВРДА П ПРЕУЗИМАОУ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

За јавну набавку мале вреднпсти бр. 404-18/17 

 
 
 
Пптврђујем да сам у име ппнуђаша________________________________ 
са седищтем у __________________, ул. ___________________бр. ___. 

Матишни брпј: ___________________ПИБ: ________________________ 

Кпнтакт пспба:  _____________________________ 
Кпнтакт телефпн:  ______________ факс: __________ 

 
преузеп кпнкурсну дпкументацију за јавну набавку мале вреднпсти - Услуга израдe прпјектнп 
технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис зпне у насељу Кпсаншић, 
ЈН МВ бр. 404-18/17 

 
 

ДАТУМ:    ___________________________ 

Пвлащћенп лице :  ___________________________ 

ППТПИС:    ___________________________   М.П. 

 
 

Наппмена: Пбразац пптврде ппнуђаш преузима приликпм преузимаоа кпнкурсне 

дпкументације и пппуоену и пверену дпставља нарушипцу у најкраћем мпгућем 

рпку. Приликпм предаје ппнуде ппнуђаш није у пбавези да дпстави пптврду п 

преузимаоу кпнкурсне дпкументације. 

 
ВАЖНП: 

Нарушилац ће пдгпвпре, измене и дппуне кпнкурсне дпкументације пбјавити на Ппрталу 
јавних набавки и свпјпј интернет страници а директнп их прпследити самп ппнуђашима за кпје има 
дпказ (дпстављену пптврду п преузимаоу кпнкурсне дпкументације) да су преузели кпнкурсну 
дпкументацију.  

У слушају да пптписану и пверену Пптврду п преузимаоу кпнкурсне дпкументације ппнуђаш 
не дпстави Нарушипцу ппщтпм на адресу Ппщтина Бпјник, ул. Трг слпбпде 2-4, 16205 Бпјник, или 
пешатирану и скенирану на e-mail: sasadodic@bojnik.org.rs nарушилац не преузима никакву 
пдгпвпрнпст везанп за шлан 63. Закпна п јавним набавкама. 

 

 

 

mailto:sasadodicbojnik@gmail.com
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ПБРАЗАЦ 22 

 

На пснпву шлана 102. Закпна п јавним набавкама  
(''Службени гласник Републике Србије'', брпј 124/12, 14/15 и 68/15),  д а ј е  с е 

 
 

П П Т В Р Д А  
П ПРИЈЕМУ ППНУДЕ 

 

За јавну набавку мале вреднпсти бр. 404-18/17 . 

 
 
 

Пвпм пптврдпм Нарушилац Ппщтина Бпјник, ул. Трг слпбпде 2-4,  
пптврђује да је пд стране ________________________ (име и презиме пв.лица ппнуђаша), 
кап пвлащћенпг представника Ппнуђаша _________________________ из 
__________________ ул. ________________________________ бр. ____,                   
предата Ппнуда бр.______ пд ___.___.2017.гпдине за Јавну набавку мале 
вреднпсти бр. 404-18/17. 

 
 Ппнуда је кпд нарушипца евидентирана и заведена ппд бр.________ пд 

___.___.2017.гпдине. 
 

 
 

Датум пријема ппнуде: ____.____.2017.гпдине 

Време пријема ппнуде: _______ шаспва 

Пвлащћенп лице нарушипца:  

Пптпис:                                             М.П. 

 
 

 

 
НАППМЕНА: 

Нарушилац ће пптврду п пријему ппнуде издати самп ппнуђашима кпји ппнуду дпставе 
неппсреднп – директнп на наведену адресу нарушипца у ппзиву за дпстављаое ппнуде. 

Пптврда п пријему ппнуде неће се издавати ппнуђашима кпји ппнуду дпставе ппщтпм или 
прекп курирских служби. 
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Пбразац Бр.23 

 
Пбразац бр. ПП 1 – Пбразац налепити на предопј страни кпврте ппнуде 

 
 
 
 

Местп за пријемни щтамбиљ нарушипца 
 
 
 
 
 

ПРИМАЛАЦ: 
 

ППШТИНСКА УПРАВА ППШТИНЕ БПЈНИК 
Улица Трг слпбпде бр. 2 - 4 

16205 Бпјник 
 

 
 
 
 
 

ППНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 
Услуга израдe прпјектнп технишке дпкументације за инфраструктурнп ппремаое агрп бизнис 

зпне у насељу Кпсаншић 
БР. ЈН МВ 404-18/17 

 
НЕ ПТВАРАТИ 

 
 
датум и време ппднпщеоа: 

 
 
____________________ 
(пппуоава Писарница) 
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Пбразац Бр.24 

 

Пбразац бр. ПП 2 – Пвај пбразац пппунити и налепити на пплеђини кпверте ппнуде 

 
 
 

ППНУЂАЧ 
 
Назив  

 
Адреса  

 
Брпј телефпна  

 
Брпј телефакса  

 
Е-маил адреса  

 
Име и презиме пвлащћенпг лица за 
кпнтакт 

 

                                                    
 


