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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 

,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), члана 41. Правилника о 

ближем уређивању поступка јавне набавке у општини Mали Зворник („Службени 

лист општине Мали Зворник“, број 17/2017), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број 404-107/2 од 19.09.2018.године и Решења о образовању Комисије за 

јавну набавку 404-107/2-1 од 19.09.2018.године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку  мале вредности – Израда извештаја о стратешкој процени   

утицаја на животну средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у 

деловима  катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у општини 

Мали Зворник 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Мали Зворник,  

Адреса: Краља Петра I бр.38,Мали Зворник 

Интернет страница: www.malizvornik.rs 

ПИБ: 102143310 

 Матични број: 07170874 

 

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

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 404-107 су услуге у поступку јавне набавке мале 

вредности  – Израда извештаја о стратешкој процени   утицаја на животну 

средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у деловима  

катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник 
 

 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Зоран Бркић 

Еmail адреса (или број факса): dragana.markovic@malizvornik.rs 

 
Обилазак локације(није обавезан) него препорука Наручиоца  

Обилазак  можете заказати сваким радним даном (понедељак-петак) у радно време 

Наручиоца од 08:00-14:00 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dragana.markovic@malizvornik.rs


Конкурсна документација – Израда извештаја о стратешкој процени   утицаја на животну 

средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у деловима  катастарских општина 

узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник бр.404-107 

Страна 4 од 43 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.404-107 су услуге за јавну набавку- Израда извештаја о 

стратешкој процени   утицаја на животну средину плана генералне регулације 

„Дринско приобаље у деловима  катастарских општина узводно од Малог 

Зворника“ у општини Мали Зворник  
 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

71240000–архитектонске и инжењерске услуге и услуге планирања 

 

 

 

Набавка није обликована у партије  

 

 

2. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

3. ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

4. ВРСТА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: 

Ова јавна набавка се не спроводи кроз институт оквирног споразума. 

 

5. ЦИЉ ПОСТУПКА: 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци (услуга). 

 

6. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА (О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ):  

Одлука о додели уговора (о јавној набавци) биће донета на основу члана 108. став 3. ЗЈН, 

у року који не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда. 

  

7. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

- Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs  

- Интернет страници:  www.malizvornik.rs  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.malizvornik.rs/
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, OПИС  УСЛУГА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

Пројектни задатак 
    

ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Израда извештаја о стратешкој процени   утицаја на животну средину плана 

генералне регулације „Дринско приобаље у деловима  катастарских општина 

узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник  

За израду предметног плана,донета је Одлука о приступању и Одлука да се израђује 

стратешка процена утицаја на животну средину („Сл.лист општине Мали 

Зворник“,05/17). 

Наручилац и инвеститор израде Урбанистичког плана је Општина Мали Зворник. 

 

Предметна локација је у обухвату Просторног плана општине Мали Зворник. 

У обухвату ПГР је део територије општине између Зворничког језера и Државног 

пута (укључујући и трасу пута),у дужини од око 20км.Простире се од ХЕ Мали 

Зворник и границе са општином Љубовија а чине је делови кат.општина:Мали 

Зворник,Сакар,Будишић,Читлук,Цулине и Велика Река . 

Орјентациона површина обухвата плана је око 380ha при чему се иста може 

кориговати приликом разраде нацрта плана, у складу са законом. 

Према решењу ПП општине Мали Зворник за насеља уз Дрину ,препоручује се 

израда јединственог Плана генералне регулације,онд.разрада решења из 

Просторног плана за Дринско подручје (у приближном обухвату). 

Према Просторном плану општине Мали Зворник (Шематски приказ 

насеља),предметне локације у наведеним катастарским општинама у обухвату 

ПГР,су у саставу следећих типичних целина (ТЦ): 

 

- у КО Мали Зворник:ТЦ 5а-радна зона-угоститељство и туризам,ТЦ 18 (шумско 

земљиште), ТЦ19(приобаље и водене површине) и ТЦ 20(инфраструктурни објекти 

и коридори). 

- у КО Сакар: ТЦ19 (приобаље и водене површине) , ТЦ 20(инфраструктурни 

објекти и коридори),ТЦ14(заштитно зеленило), ТЦ 1а(становање), ТЦ 4 (радна зона 

са становањем) и ТЦ 13(спортско рекреативне поввршине) . 

- у КО Будишић: ТЦ19 (приобаље и водене површине) , ТЦ 20(инфраструктурни 

објекти и коридори),ТЦ14(заштитно зеленило),ТЦ 1 (зона насељског центра) и ТЦ 

1а(становање). 

- у КО Читлук : ТЦ19 (приобаље и водене површине) , ТЦ 20(инфраструктурни 

објекти и коридори),ТЦ14(заштитно зеленило) и ТЦ 1а(становање). 

- у КО Цулине: ТЦ19 (приобаље и водене површине) , ТЦ 20(инфраструктурни 

објекти и коридори),ТЦ14(заштитно зеленило) , ТЦ 1а(становање),ТЦ 4 (радна зона 

са становањем) , и ТЦ16а (викенд зона са становањем) 

- у КО Велика Река: ТЦ19 (приобаље и водене површине) , ТЦ 20(инфраструктурни 

објекти и коридори),ТЦ14(заштитно зеленило) , ТЦ 1а(становање),ТЦ 4 (радна зона 

са становањем). 
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У простору предложеног обухвату плана,према постојећем режиму коришћења 

земљишта ,издвајају се следеће зоне: 

-Зона државног пута Iб реда бр.28:Државни пут,деоница Мали Зворник – 

Љубовија,који је изведен и претходних година комплетно реконструисан у 

коридору који задовољава услове одвијања друмског саобраћаја.У оквиру путног 

земљишта постоје мреже и објекти путне и насељске инфраструктуре.Проблем 

представља неусаглашено катастарско стање са стањем на терену (заузеће путног 

земљишта). 

-Зона водног земљишта јавне намене:Водно земљиште у оквиру ПГР чине 

површине воденог огледала Зворничког језера и приобаља реке Дрине и површине 

притока које се уливају у језеро .У оквиру водног земљишта се налазе и објекти 

хидроелектране(брана са пратећим објектима),обалоутврде ,насипи,спустови  и 

прилази,а који су саставни део водне и хидротехничке инфраструктуре.Проблем 

неусаглашености катастарског и стања на терену је евидентан и у овој зони ,уз 

констатацију да су извршена већа заузећа водног земљишта нелегалном изградњом. 

-Зона приобаља:Зону приобаља чине површине које се налазе између државног 

пута Iб реда бр.28 и  границе воденог огледала.Површине приобаља се могу 

поделити на три основне зоне.Прву зону чине површине (појас акумулације језера), 

у оквиру којих је извршено заузеће нелегалном градњом ,објектима који поседују 

дозволу или су је стекли у неком од поступака легализације,односно објектима за 

чије је постављање прибављена сагласност власника земљишта за привремено 

заузеће. 

 

Општи циљеви израде Плана су: 

-заштита површина и објеката јавне намене у државној својини :путног земљишта 

,водног земљишта и хидроенергетских објеката(као и површина неопходних за 

њихово коришћење и одржавање,а све у циљу обављања делатности од државног 

/јавног интереса), 

-заштита интереса других државних органа који се брину о обезбеђењу границе и 

пограничног подручја, 

-заштита интереса локалне самоуправе општине Мали Зворник у смислу 

обезбеђења коридора за примарне инфраструктурне мреже и објекте неопходне за 

комунално уређење насеља у приобаљу ,санацију и реконструкцију 

терена,решавање проблема нелегалне изградње у специфичном подручју,заштита 

животне средине и подизање капацитета и потенцијала простора  којим се може 

обезбедити квалитетно коришћење приобаља како становницима општине ,тако и у 

сврху туристичке промоције, 

-заштита и унапређење животне средине наднационалног значаја,која примарно 

подразумева:спровођење принципа одрживог развоја рационалним коришћењем 

простора и природних потенцијала,елеминисање међусобних негатавних утицаја 

планских решења и околине:дефинисање планских мера заштите животне средине 

које ће произаћи из одредби извештаја о стратешкој процени који ће се радити 

паралелно са израдом нацрта плана и чије ће одредбе бити уграђене у сам Нацрт 

плана. 

-усклађивање различитих или супротних интереса у коришћењу простора, 
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-смањивање просторних ограничења за развој(недостатак планске 

регулативе,инфраструктуре мреже и објеката и др.) и минимизирање последица 

нелегалне градње. 

Предлог намене површина 

Подфручје обухвата плана се дели на три карактеристичне целине: 

Целина  1:Водопривредно земљиште и објекти (зона акумулације/језера,зона 

хидроелектране ,зона притока).Сви објекти и површине су објекти и површине 

јавне намене. 

Целина 2:Земљиште сааобраћајних коридора (зона државног пута ,зона насељских 

постојећих и планираних саобраћајница и сл)Сви објекти и површине су објекти и 

површине јавне намене. 

Целина 3:Зона приобаља,подручје између саобраћајнице и акумулације,у обухвату 

урбанистичког  плана.У оквиру ове зоне постоје објекти и површине јавне набавке 

(саобраћајнице и други објекти  и мреже инфраструктуре,зона спорта и рекреације 

јавне намене),површине са изграђеним објектима за становање (викендице) и 

површине неизграђеног земљишта (зелени коридор и пољопривредно 

земљиште).Објекти и попвршине у овој зони су површине јавних и осталих намена. 

У оквиру граница ПГР ће се дефинисати промена граница земљишта јавне намене у 

складу са изведеним стањем и условима које утврде носиоци јавних овлашћења 

(целине 1 и 2 ). 

Израдом плана ће се размотрити услови за постављање  коридора свих 

недостајућих инфраструктурних мрежа и коридора,као и регулисање притока,чији 

је реципиент Зворничко језеро . 

-Планом ће се дефинисати све границе површина јавне намене на начин да се 

испоштује изведено стање и неопходни услови за заштитне 

коридоре(инфраструктурни коридори,путно земљиште,водно земљиште и др),са 

свим предусловима за разрешење  имовинско – правних односа. 

На земљишту које спада у категорију осталог грађевинског земљишта које се 

налази у оквиру целине 3 ( зона приобаља –подручје између саобраћајнице и 

акумулације),дају се предлози решења који су у складу са решењем из Просторног 

плана општине Мали Зворник , а који ће се разрадити приликом израде нацрта 

плана и то за: 

1/ изграђене објекте у зони приобаља : 

-Сви изграђени објекти који се након прибављања услова и сагласности носилаца  

јавних овлашћења буду налазили ван граница неопходних површина јавне намене и 

заштитних зона и коридора ,могу се задржати. 

-Планом ће се дефинисати услови за евентуалну доградњу и реконструкцију 

објеката ,у складу са максимално дефинисаним урбанистичким параметрима. 

-По намени ,објекти се користе искључиво за повремено становање,одмор и 

рекреацију и спадају у категорију викенд објеката.За стално становање се могу 

користити само објекти који су стекли то право добијањем грађевинске дозволе 

.Планом ће се размотрити услови за увођење и других намена унутар објеката,на 

пример туристичко –угоститељских и других компатибилних намена које су 

примерене подручју. 

2/Површине и објекте у јавном коришћењу у зони приобаља: 

-У оквиру приобаља сваке појединачне катастарске општине обезбедиће се 

минимално један пункт на којем ће бити обезбеђн јавни приступ језеру. 
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-Примарно пунктови ће се формирати око постојећих плажа и купалишта.Остали ће 

се формирати  на земљишту  у сржавној својини ,а чији су држаоци јавни субјекти. 

-У оквиру пунктова се могу формирати:излетишта,купалишта,плаже,спортски и 

рекреативни трени,паркинг простори,пристаништа,марине,пунктови за спортски 

риболов и сл. 

-Размотриће се , у складу са водопривредним условима  и условима МУП 

,могућност постављања понтона за купање ,брод ресторана и евентуално везова за 

туристичке бродове . 

-Сви поменути објекти ће се постављати у складу са програмом постављања 

привремених објеката. 

Програме доноси локална самоуправа у складу са условима и сагласностима 

носилаца јавних овлашћења ,за периоде од пет година при чему ће вршити 

континуирани мониторинг на простору у циљу заштите животне средине . 

 

 

3/ За неизграђене површине у зони приобаља : 

-У оквиру неизграђених површина (заштитни зелени појас) није дозвољена 

изградња никаквих објеката ,а у циљу очувања површина  површина за 

функционисање система ел-снадбевања ,као и фрагмената природне средине(еко 

система). 

-У оквиру ових површина је потребно максимално очувати станишта биљног и 

животињског света који живе у језеру,односно обезбедити оазе у  којима тај свет 

може да опстане. 

-У оквиру парцела које   су у статусу пољопривредног земљишта у приватној 

својини ,може и даље да се одвија пољопривредна производња ,под посебним 

условима.У оквиру пољопривредног земљишта дозвољено је:подизање 

стакленика/пластеника,извођење свих радова на комасацији 

,мелиоријацији,наводњавању, одводњавању земљишта,органском побољшавању 

плодности земљишта и заштите од ерозије и свих штетних утицаја на квалитет 

земљишта,постављање подземних инфраструктурних и телекомуникационих 

водова и опреме ,изградња и проширење пољских путева ,пошумљавање обрадивог 

земљишта ,подизање вештачких ливада и пашњака.Нацртом плана ће се утврдити 

рестрективна правила  по којима се пољопривредно земљиште може превести у 

зону спорта,рекреације ,туризма и угоститељства ,са минимално потребним 

заузећем земљишта.  
 

Рок израде извештаја : не дужи од 30 дана  од дана  потписивања уговора 
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Извод из ПП Мали Зворник –Шематски приказ насеља КО Мали Зворник 

Основна намена површина,типичне насељске целине и граница грађевинског  подручја 
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Шематски приказ насеља КО Сакар 
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                      Шематски приказ насеља Велика Река-КО Велика Река  
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
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I.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76.ЗАКОНА  

   

1. 

     

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

за учешће из члана 75. Закона о 

јавним набавкама  

 Упутство како се  доказује испуњеност услова  

Доказивање испуњености обавезних услова за правна 

лица као понуђача, за предузетнике као понуђаче и за 

физичка лица као понуђаче 

 

   1.1 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно да је уписан у 

одговарајући регистар  

 

Члан 75. став 1. тачка 1. Закона о 

јавним набавкама  

 

- Правно лице - извод из регистра Агенције за привредне 

регистре односно извод из регистра надлежног суда  

- Предузетник - извод из регистра Агенције за привредне 

регистре или извод из одговарајућег регистра 

- Физичко лице - /  

 

  1.2. 

 Да понуђач и његов законски 

заступник није  осуђиван за: 

 

1. неко  од кривичних дела као члан 

организоване криминалне  групе,  

2. кривична дела  против 

привреде, 

3. кривична дела  против животне 

средине, 

4. кривично дело против примања и 

давања мита  и  

5. кривично дело преваре  

 

 Члан 75. став 1. тачка 2. Закона о 

јавним набавкама 

 

Као доказ прилаже се: 

1. За правно лице као понуђача 

  - Извод из казнене евиденције, односно уверење 

основног суда  на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно представништва или огранка 

страног правног лица 

- Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду   

2. За законског  заступника правног лица 

Извод из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова да лице 

није осуђивано за неко од наведених кривичних дела 

(захтев за издавање се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта) 

 3. За предузетника као понуђача 

 Извод из казнене евиденције, односно уверење  

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко 

од наведених  кривичних дела  (захтев за издавање се 

може поднети према месту  рођења или према месту 

пребивалишта) 

4. За физичко лице као понуђача 

Извод из казнене евиденције, односно уверење  

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да лице није осуђивано за неко 

од наведених кривичних дела  (захтев за издавање се 

може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

 

Докази који се прилажу по одредбама ове тачке не 

могу бити старији од два месеца пре отварања 
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понуда 

   

1.3. 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине  у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште  на њеној територији  

 

 

Члан 75. став 1. тачка 4. Закона о 

јавним набавкама 

Као доказ подносилац понуде прилаже : 

1. Уверење Пореске управе Министарства финансија 

Републике Србије да је измирио доспеле порезе и 

доприносе 

2. Уверење Пореске управе јединице локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основну изворних 

локалних јавних  прихода  

 или  потврда надлежног органа да се понуђач  налази у 

поступку приватизације. 

Докази који се прилажу не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда  

     

 

 1.4 

Да понуђач има важећу дозволу 

надлежног органа  за обављање 

делатности  из предмета јавне 

набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом 

 

Члан 75. став 1. тачка 5. Закона о 

јавним набавкама 

Не треба 

 

 

 

1.5 Понуђач је дужан да при 

састављању понуде изричито 

наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде 

(члан 75. став 2. Закона). 

Попуњен Образац изјаве (Образац-11) 

 

 

 2. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ  

за учешће из члана 76.  

Закона о јавним набавкама 

Упутство како се доказује испуњеност услова  

Доказивање испуњености додатних услова за правна 

лица као понуђаче и за предузетнике као понуђаче  
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Доказе о испуњености додатних услова понуђач доставља уз понуду 

 

2.1. 

- да располаже довољним  

кадровским капацитетом:да 

понуђач раполаже довољним 

кадровским капацитетом, што 

подразумева да има најмање 1 

радно ангажовано лице са 

лиценцом  

- најмање 1 дипломирани 

инжeњер са лиценцом 200 

-Копија лиценце  са потврдом Инжењерске коморе Србије 

да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси 

члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда 

части издата лиценца није одузета, не старија од 12 месеци 

од дана објављивања позива за подношење понуда 

– Доказ : за раднике који су запослени на неодређено – 

одговарајући образац Пријава (М образац) и уговор о раду. 

За  раднике   који ће бити ангажовани на предметним 

пословима понуђач доставља фотокопије   уговора о  

обављању привременим и повременим пословима чији је 

предмет ова јавна набавка  или ангажовани  уговором  о 

делу или други одговарајући уговор о радном ангажовању, 

а све у складу са Законом о раду 

 

Напомена: 

 У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико 

више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе 

доставити за те чланове. 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

ове доказе треба доставити и за подизвођача. 

2.2. 

-Да располаже неопходним 

пословним капацитетом 
односно да је у претходних пет 

година рачунајући од дана 

објављивања позива на Порталу 

јавних набавки урадио   

минимум 2 извештаја о 

стратешкој процени . 

 

Доказ: Понуђач мора доставити референц листу потписану 

и оверену од стране овлашћеног лица на којој мора да се 

наведе, инвеститор, назив, датум закључења уговора и 

цена из уговора без ПДВ-а. и потврде референтних 

наручилаца (инвеститора) о извршеним услугама у 

претходних пет година рачунајући од дана објављивања 

позива на Порталу јавних набавки Уз референц листу  

обавезно доставити фотокопије уговора  
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Испуњеност обавезних услова (члан 75. став 1. тачке 1)-4) Закона) понуђач, у 

складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, доказује писаном изјавом 

датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац Изјаве је 

саставни елемент конкурсне документације (Образац IV/1 и IV/2). Испуњеност 

услова из члана 75. став 2. Закона, понуђач доказује достављањем потписане и 

оверене Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантовању 

понуђача да је ималац права интелектуалне својине (Образац XI ).  

 

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

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 

потписивање. 

 

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

понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о 

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

свих или појединих доказа. 

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

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

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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

страницама надлежних органа. 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења 

понуде, доказује испуњеност обавезних услова 

 

 

 Понуђач (подизвођач или члан групе) који је уписан у Регистар понуђача, 

уместо доказа по тачкама 1-4. из члана 75. ЗЈН, прилаже копију Решења о упису у 

Регистар понуђача, односно наводи интернет адресу на којој се тај податак може 

проверити 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде. 

 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 

 Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у 

заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1.1. до 

1.3. овог обрасца, а остале услове из овог обрасца испуњавају заједно. 

 

ПОДИЗВОЂАЧИ  

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем/има, подизвођач мора да 

испуњава обавезне услове наведене под редним бројем од 1.1. до 1.3. овог обрасца 

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, најповољнији 

понуђач у вези са чланом 79. став 2. ЗЈН,  може, уместо доказа, приложити своју 

писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
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судским или управним органом,  јавним бележником или другим надлежним органом 

те државе.  

Ако најповољнији понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да 

провери да ли су документи којима најповољнији понуђач доказује испуњеност 

тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 

ПРОМЕНЕ 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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IV/1   ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА  УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 ЗА ПОНУЂАЧА / ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

 Изјављујемо Наручиоцу –Општини Мали Зворник Краља Петра I 38, под 

пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да 

________________________________________________________________________

_____________(уписати назив и адресу) испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке услуга) – Израда извештаја о стратешкој процени   утицаја на 

животну средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у деловима  

катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у општини Мали 

Зворник, број јавне набавке ЈН 404-107  , из члана 75.  Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), а у складу са чланом 77. став 4. Закона 

о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) и Конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку. 

 

  

Напомена : 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________ 

 

          Датум  Печат и потпис овлашћеног 

лица 

   

   

 

 

Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди и 

необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну 

одговорносту, у смислу члана  170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну 

референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН. 
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IV/2 ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

               Изјављујемо Наручиоцу –Општини Мали Зворник Краља Петра I 38, под 

пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да 

________________________________________________________________________

__________ (уписати назив и адресу) као подизвођач испуњава обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке услуге - Израда извештаја о стратешкој 

процени   утицаја на животну средину плана генералне регулације „Дринско 

приобаље у деловима  катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у 

општини Мали Зворник, број јавне набавке ЈН 404-107  , из члана 75. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15), а у складу са чланом 

77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) и 

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку. 

 

  

Напомена : 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________ 

 

          Датум  Печат и потпис овлашћеног 

лица 

   

   

 

 

Наручилац упозорава да је давање неистинитих података у понуди и 

необавештавање наручиоца о промени података основ за прекршајну 

одговорносту, у смислу члана  170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за Негативну 

референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. Ако је неки доказ или 

документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од 

стане овлашћеног тумача. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.На полеђини коверте или на кутији навести назив и 

адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је 

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38,Мали 

Зворник, са назнаком: ,,Понуда за  јавну набавку Израда извештаја о 

стратешкој процени   утицаја на животну средину плана генералне регулације 

„Дринско приобаље у деловима  катастарских општина узводно од Малог 

Зворника“ у општини Мали Зворник –ЈН бр.404-107 /2  - НЕ ОТВАРАТИ -”     

 

Понуда мора да садржи:  
 

1. Изјаву о испуњавању услова из члана 75. Закона 

2.  Образац понуде 

3. Структура цене 

4. Модел уговора 

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

6. Образац изјаве о независној понуди 

7. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.ст.2.Закона 
8.Доказе о испуњености услова из члана 76.Закона 

Крајњи рок за подношење понуда од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки је 02.10.2018. године до 12:00 часова  

Ако тај рок пада у дан који је за наручиоца нерадан, поступак ће се обавити првог 

наредног радног дана 

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 

неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању 

поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета 

неблаговремено. 

Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да 

доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања 

предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу предузимати 

активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).  

Место, време и начин отварања понуда:  

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник,             

Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник у сали општинског већа. Понуде ће се 

отварати дана 02.10.2018 године  у 12:15 часова. 
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Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да 

доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања 

предметне јавне набавке, у противном наступају као јавност и не могу предузимати 

активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).   

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и 

Образац трошкова припреме понуде, потписан и оверен печатом (Поглавље IX у 

конкурсној документацији). Понуђач је дужан да модел Уговора попуни, потпише 

и овери печатом чиме потврђује да је сагласан са садржином уговoра. Уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачем у моделу уговора морју бити наведени 

сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених услуга без ПДВ-а и 

део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Обрасце дате у 

конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни 

део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 

печатом оверава. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом  

оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. 
Сва тражена документација у понуди мора бити повезана  на начин да није могуће 

накнадно одстрањивати или уметати листове 

3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована у партије. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Мали 

Зворник, Краља Петра I бр.38,Мали Зворник. 

са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга– Израда извештаја о стратешкој 

процени   утицаја на животну средину плана генералне регулације „Дринско 

приобаље у деловима  катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у 

општини Мали Зворник, ЈН бр.404-107 /2 – НЕ ОТВАРАТИ”  
или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга– Израда извештаја о стратешкој 

процени   утицаја на животну средину плана генералне регулације „Дринско 

приобаље у деловима  катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у 

општини Мали Зворник -ЈН бр.404-107/2- НЕ ОТВАРАТИ”  
или 

„Опозив понуде за за јавну набавку услуга– Израда извештаја о стратешкој 

процени   утицаја на животну средину плана генералне регулације „Дринско 
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приобаље у деловима  катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у 

општини Мали Зворник -ЈН бр.404-107/2- НЕ ОТВАРАТИ”  

 или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга– Израда извештаја о 

стратешкој процени   утицаја на животну средину плана генералне регулације 

„Дринско приобаље у деловима  катастарских општина узводно од Малог 

Зворника“ у општини Мали Зворник, ЈН бр.404-107/2- НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

6. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ 

         НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 

УГОВОРИМА         (НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА) 
 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 

три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 

набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

    закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 

који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године 

пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке. Доказ 

наведеног може бити: 

 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном 

року; 

5) извештај надзорног органа  о изведеним радовима који нису у складу са  

пројектом  

    односно уговором 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на  

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. 

Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 

други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан. 

 

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе 

понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више 

чланова групе понуђача. 

7.СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА  

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су 

предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне 

документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.  

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.  

 Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у 

року одређеном у позиву за подношење понуда 

 Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено 

да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације 

 Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није 

одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити 

условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 

процењене вредности јавне набавке. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  
Понуда ће бити одбијена:  

1) уколико није благовремена 

2) уколико поседује битне недостатке 

3) уколико није одговарајућа 

4) уколико ограничава права наручиоца 

5) уколико условљава права наручиоца 

6) уколико ограничава обавезе понуђача 

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке 

 

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:  
1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 

3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења 

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 

5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 

8.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете 

супротно забрани из чл. 87. ст. 4 Закона о јавним набавкама. 
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Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тачка 1- 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о 

испуњености услова из чл. 75. ст. 1 тачка 5. Закона о јавним набавкама за део 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне 

набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе 

све тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који 

ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке 

који ће извршити преко подизвођача. Уколико уговор између наручиоца и понуђача 

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  

Све остале обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број 

подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у 

потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на 

број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 

ради утврђивања испуњености услова. 

 

9. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  

Понуду може поднети и група понуђача.  

Понуђач које је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у 

заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести 

све учеснике у заједничкој понуди.  

Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове из члана 75. став 1. 

тачкe 1-4. Закона о јавним набавкама. 

У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке 

понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу, 

обавезују на извршење јавне набавке.  

 

Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу.  

 

10. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара.  

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом.  

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
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11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања максимално 45 дана од дана испостављања  рачуна 

Авансно плаћање није дозвољено. 

11.2. Захтев у погледу рока израде пројекта 

Рок израде извештаја : не дужи од 30 дана од дана потписивања уговора  

11.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати 

захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке,  с тим да ће се  за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност. 

У цену је урачуната цена  предмета јавне набавке са свим пратећим трошковима. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

складу са чланом 92. Закона. 

 

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Понуђач је обавезан да достави следећа средства финансијског обезбеђења, ради 

обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања и реализације Уговора о 

јавној набавци и то: 

 

13.1. Понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора а најкасније у 

року од 5 дана од дана закључења истог достави (БЛАНКО СОПСТВЕНА 

МЕНИЦУ, прописно потписана и оверена, која ће представљати  средство 

обезбеђења за добро извршење посла, са попуњеним и овереним меничним 

овлашћењем, копијом картона депонованих потписа и потврдом да је меница 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења (захтев за регистрацију менице), у 

вредности од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

Рок важења ове менице  мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за 

коначно извршење посла.  

 

Наручилац је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају да 

Извршилац не изврши своје уговорне обавезе у погледу квалитета услуга израде 

пројектне документације, начина, услова и рока израде предвиђених овим уговором 

и осталих уговорних обавеза. 
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Уколико понуђач не достави бланко соло меницу  понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 
 

1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

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

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

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

појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

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

одговор објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације , за јавну 

набавку услуга Израда извештаја о стратешкој процени   утицаја на животну 

средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у деловима  

катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник 

ЈН бр. 404-107 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 

ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“  
 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок  

израде извештаја 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве кандидат 

односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора ,односно 

оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи  штету због поступања наручиоца противно одредбама овог 

закона  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу,а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за 

заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страницим, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. Захтев за 

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда ,а 

у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационог поступка ,ако је 

примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда,без 

обзира на начин достављања и  уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

63. Став 2. ЗЈН указао наручиоцу на  евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

 

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

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. Став 3. ЗЈН, 



Конкурсна документација – Израда извештаја о стратешкој процени   утицаја на животну 

средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у деловима  катастарских општина 

узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник бр.404-107 

Страна 30 од 43 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

 

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

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. 

Става 3. и 4.  ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева.  

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

набавке у складу са одредбама члана 150. Овог закона. 

 

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

доношења одлуке о додели уговора  на основу оквирног споразума у складу са 

чланом 40а овог закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од 

дана објављивања одлуке на Порталу Јавних набавки..  

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

60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, 

у пољу „позив на број“  уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права, сврха: Такса за ЗПП са назнаком набавке на коју 

се односи, корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права понуђача 

регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона. 

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

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 

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

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 

2. Тачка 5) Закона.  
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Образац VI  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Израда извештаја о стратешкој процени   утицаја на животну средину плана 

генералне регулације „Дринско приобаље у деловима  катастарских општина 

узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник 

 

Ред. 

Бр. 

 

 

Предмет набавке 

 

 

 

1 

Количина 

 

 

 

 

2 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

 

3 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

 

4 

Укупна цена 

без ПДВ-а  

 

 

 

5(3*2) 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом  

 

 

6(4*2) 

 

1. 
Израда извештаја о 

стратешкој процени   

утицаја на животну 

средину плана генералне 

регулације „Дринско 

приобаље у деловима  

катастарских општина 

узводно од Малог 

Зворника“ у општини 

Мали Зворник 

1     

                                                                                                                                                                                        

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: 

 

 

 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Напомена: 

Образац структуре цена мора бити комплетно попуњен, потписан и оверен од стране одговорног 

лица понуђача, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. 

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:  

-У колону 3. понуђач уписује једничну цену за  предметну јавну набавку без ПДВ-а  

-У колону 4 понуђач уписује једничну цену за предметну јавну набавку са ПДВ-ом 

-У колону 5. понуђач уписује укупну вредност без ПДВ-а, за предметну јавну набавку и то тако што 

ће помножити једничну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженом количином (наведеном 

у колони 2.); 

       -У колону 6. понуђач уписује укупну вредност са ПДВ-ом, за предметну јавну набавку и то тако 

што ће помножити једничну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженом количином 

(наведеном у колони 2.); 

                                                                                            Одговорно лице понуђача 

                                                                                     ___________________________ 
                                                        (М.П) 
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I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр........................од.......................... за јавну набавку Израда извештаја о 

стратешкој процени   утицаја на животну средину плана генералне регулације 

„Дринско приобаље у деловима  катастарских општина узводно од Малог 

Зворника“ у општини Мали Зворник ЈН број 404-107 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 

подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 

учеснима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

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

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

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

примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

 

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

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

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира 

у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди 
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На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку – Израда 

извештаја о стратешкој процени   утицаја на животну средину плана 

генералне регулације „Дринско приобаље у деловима  катастарских општина 

узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник достављамо Вам 

следећу    

                                               

ПОНУДУ 

 

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

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

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 

 Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-

а: 
динара 

ПДВ динара 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-

ом 
динара 

Словима: 

 

2.Уз понуду прилажемо све прилоге и обрасце тражене конкурсном 

документацијом 

 

3.Важност понуде: _____ ( _____________) календарских дана рачунајући од дана 

отварања понуда (не може бити краћи од 30 дана) 

 4. Начин плаћања:  

Рок плаћања максимално 45 дана од дана испостављања  рачуна 

5. Рок израде извештаја  :_______________ дана (не дужим од  30  дана од дана 

потписивања уговора) 

 

          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

  

     М.П. ______________________________ 

 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

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

потписати и печатом оверити образац понуде.  
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

    

 Уговор за  Израда извештаја о стратешкој процени   утицаја на животну 

средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у деловима  

катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник 

 

Закључен између: 
Наручиоца: Општине Мали Зворник ,  

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

 ПИБ: 102143310 

 Матични број: 07170874 

Број рачуна: 840-88640-85                 

 Назив банке: Управа за трезор 

Телефон:015/471-300 

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

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 

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

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

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

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

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

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

(у даљем тексту: Извршилац) 

 

ЈН Број:404-107 

 Број и датум одлуке о додели уговора:________________________ 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од___________________ 

 

Предмет уговора: 

Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка услуга Израда извештаја о стратешкој процени   

утицаја на животну средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у 

деловима  катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у општини 

Мали Зворник сагласно одлуци Наручиоца о покретању јавне набавке број 404-107 од 

дана 19.09.2018.године и понуди Извршиоца број ________ од ____________године. 

 

Обавеза извршиоца услуга: 

              Члан 2. 

Извршилац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изради и у уговореном року 

достави и то:  

   1. Израда извештаја о стратешкој процени   утицаја на животну средину 

плана генералне регулације „Дринско приобаље у деловима  катастарских 

општина узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник и то   три 

извештаја у аналогном облику као и један ЦД-е,  а у свему према усвојеној Понуди 

заведеној код Понуђача под бројем ______ од ______2018. године , који чине 

саставни део овог Уговора.  
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Цена и начин плаћања 

Члан 3. 

Предмет Уговора из члана 1, а на основу усвојене Понуде, Извршилац услуге ће 

извршити за укупну цену од _______________ динара  увећану за износ од 

______________динара (ПДВ), што укупно износи ____________________ динара. 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да уговорену цену из члaна 3. овог Уговора, увећану за 

износ ПДВ-а уплати на рачун Извршиоца услуге број: _________________ код 

____________________, у року  максимално 45 дана од дана испостављања  рачуна. 

 

Рок 

Члан 5. 

Извршилац услуге се обавезује да извештај  изради у року од _______ дана од дана 

потписивања уговора. 

 

Средства финансијског обезбеђења 

 

Члан 6. 

 

 ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈА 

 

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави: 

У тренутку закључења уговора а најкасније у року од 5 дана од дана закључења 

истог изабрани понуђач дужан је да достави средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла Наручиоцу и то Бланко сопствену меницу евидентирану у 

Регистру меница и овлашћења НБС, са попуњеним и овереним меничним 

овлашћењем, копијом картона депонованих потписа и потврдом да је меница 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења (захтев за регистрацију менице), у 

вредности од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења ове менице  

мора бити 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла.  

Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, 

средство обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи, за исти број 

дана за који ће бити продужен рок за извршење посла. 

Наручилац је овлашћен да наплати меницу за добро извршење посла у случају да 

Извршилац не изврши своје уговорне обавезе у погледу квалитета услуга израде 

идејног решења, начина, услова и рока израде предвиђених овим уговором и 

осталих уговорних обавеза. 

 

Уговорна казна због кашњења у предаји 

Члан 7. 

Ако дође до кашњења у предаји извештаја Наручилац умањује вредност по 0,2% 

дневно, с тим што укупна вредност умањења не може бити већа од 5% вредности . 

За кашњење у предаји извештаја дуже од 25 дана Наручилац има право раскида 

уговора. 

Наручилац има право да захтева и испуњење уговорне обавезе и уговорну казну, 

под условом да без одлагања, а најкасније пре пријема предмета уговора саопшти 
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Извршиоцу да задржава право на уговорну казну и под условом да до закашњења 

није дошло због узрока за који Извршилац не одговара.  

Наплатом уговорне казне Наручилац не губи право на накнаду штете.  

У случају закашњења из става 1. овог члана, првенствено се обрачунава уговорна 

казна, док се бланко сопствена меница за добро извршење посла наплаћује под 

условима из члана 7. овог Уговора. 

Раскид уговора 

Члан 8. 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга 

страна и по протеку рока од 8 (осам) дана од дана пријема писмене опомене да не 

испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене.  

У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, 

писменим путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид 

овог уговора, услед чега сматра овај уговор раскинутим. 

Уговор се закључује на одређено време до извршења уговорених обавеза. 

Остале одредбе 

Члан 9. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и одредбе других позитивноправних прописа, обзиром на 

предмет Уговора. 

 

Члан 10. 
Уговорне стране ће сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог 

Уговора решавати споразумно, а у случају спора надлежан је Привредни суд у 

Ваљеву.  

Члан 11. 

Уговор је сачињен сагласно вољи странака што исте потврђују својим потписима, a 

ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

Члан 12. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка 

за сваку уговорну страну. 

 

            НАРУЧИЛАЦ                 ИЗВРШИЛАЦ 

________________________             ____________________ 

 Зоран Јевтић, дипл.инж.руд. 

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира све стране, овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, у 

супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач....................................... [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, 

ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

.  

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно, уколико понуђач достави 

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

Закона. 

 

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

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности– Израда извештаја о стратешкој процени   

утицаја на животну средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у 

деловима  катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у општини 

Мали Зворник, бр. 404-107 поднео независно, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

Напомена:  

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 

утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.  

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
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                XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 
 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, („Сл. гласник РС” бр. 124/2012 , 

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач___________________________________________[навести назив 

понуђача]у поступку јавне набавке мале вредности- Израда извештаја о 

стратешкој процени   утицаја на животну средину плана генералне регулације 

„Дринско приобаље у деловима  катастарских општина узводно од Малог 

Зворника“ у општини Мали Зворник, бр. 404-107, поштовао је обавезе које 

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

заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

 

 

          Датум   Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 
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Образац XII 

 

 
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА 

Број јавног позива: 404-107 

 

р.бр 

назив корисника 

број и предмет уговора 

вредност изведених 

услуга 

(без ПДВ-а) 

период 

реализације 

уговора 

адреса 

контакт особа 

број телефона 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

У прилогу доставити образац –потврде, за квалитетно изведене  услуге, који је као саставни део у 

прилогу конкурсне документације, оверене од стране наручиоца - инвеститора о изведеним  

предметним услугама за последњих пет година рачунајући од дана објављивања позива на Порталу 

јавних набавки,  са подацима траженим у самој потврди. 

Ставка у обрасцу  референтне листе за коју није достављена уредна потврда из конкурсне 

документације неће се уважити. 

      Уз образац доставити фотокопије уговора о изведеним услугама 

По потреби образац се може копирати. 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 

 

 

место________                                                        М.П.                потпис овлашћеног лица  

датум________       _____________________ 

 

Образац XIII 



Конкурсна документација – Израда извештаја о стратешкој процени   утицаја на животну 

средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у деловима  катастарских општина 

узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник бр.404-107 

Страна 43 од 43 

 

ПОТВРДА   О ИЗВРШЕНИМ  ПОСЛОВИМА  НАВЕДЕНИМ У РЕФЕРЕНЦ ЛИСТИ  

 

Назив наручиоца: 

Седиште наручиоца: 

Матични број: 

ПИБ: 
 

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

Да је понуђач____________________________________________________ 

(назив,седиште извођача радова/понуђача)   

 

за потребе наручиоца  _________________________________________________, 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  услуге: 

 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту услуга), 

у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а 

на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 

 

Навести у ком облику је изводио услуге: ______________извршилац, подизвођач, члан 

групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке Израда извештаја о 

стратешкој процени   утицаја на животну средину плана генералне регулације 

„Дринско приобаље у деловима  катастарских општина узводно од Малог 

Зворника“ у општини Мали Зворник број 404-107 и за друге сврхе се не може 

употребити. 

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: 

_________________. 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 

   

 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 

материјалну и кривичну одговорност.  

Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси на захтев Наручиоца. 
 

 


