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На основу чл. 35. ст. 1. тач. 1 и 61. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник  РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),у даљем тексту: Закон), чл. 2. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

29/2013,104/13,14/15 и 68/2015), Правилника о ближем уређивању поступка јавне 

набавке у општини Mали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“, број 

22/2018), Одлуке о покретању поступка јавне набавке у преговарачком поступку  са 

објављивањем позива за подношење понуда број 404-21 од 26.02.2019.године и 

Решења о образовању Комисије за јавну набавку 404-21/1 од 26.02.2019.године, 

припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за 

јавну набавку –  Израда пројекaта  и извођење радова на постављању и 

пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“   

ЈН бр.404-21 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3-4 

II Подаци о предмету јавне набавке 5 

III Врста, техничке карактеристике,квалитет, количина и 

опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне 

услуге и сл. 

6-9 

IV Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин 

преговарања 

10 

V Подаци о врсти,садржини,начину подношења,висини и 

роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача  

 

11-12 

V Образац понуде 13-16 

VI Образац структуре цене 17 

 

Конкурсна документација садржи укупно 17 странa. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општинска управа Мали Зворник, општинска управа 

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 преговарачком поступку са објављивањем 

позива за подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима 

се уређују јавне набавке. 

Основ за примену преговарачког поступка са објављивањем позива за подношење 

понуда:  

1) ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или 

конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се 

првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације 

и критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не мењају. 

Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све 

понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или 

квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје 

понуде, тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за 

подношење понуда. Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може 

бити већа од понуђене цене у отвореном, рестриктивном или 

квалификационом поступку, односно конкурентном дијалогу; 

Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од 

понуђене цене у отвореном, рестриктивном или квалификационом 

поступку, односно конкурентном дијалогу. 

 

 

Наручилац је предмет јавне набавке покренуо кроз отворени поступак са циљем 

закључења оквирног споразума бр. 404-129, који је објављен на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници Наручиоца дана 30.11.2018.године. 

Јавно отварање понуда одржано је дана 18.01.2019.године и на истом је Комисија за 

јавне набавке Наручиоца у поменутом поступку јавне набавке констатовала да су 

благовремено, односно до дана 18.01.2019.године у 11,00 часова приспелa jeдна 

понуда. Приликом прегледа приспеле понуде констатовано је да је понуда 

понуђача FLOWTECH д.о.о. Нови Сад ,Станоја Станојевића 6,Нови Сад, 

неприхватљива. Сходно томе, Наручилац је донео одлуку о обустави поступка 

јавне набавке бр.404-129/5 од 25.01.2019. године.  
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Позив за учествовање у овом преговарачком поступку биће упућен следећем 

понуђачу:  

 

FLOWTECH д.о.о. Нови Сад ,Станоја Станојевића 6,Нови Сад 

 

Да би се приступило поступку преговарања, Понуђач мора да достави 

попуњене следеће обрасце: 

 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења  

 Образац понуде, 

 Образац структуре цена, 

 Бланко сопствена меница за озбиљност понуде на износ 2% од 

вредности понуде  без ПДВ-а са меничним овлашћењем и 

картоном депонованих потписа као гаранција за озбиљност 

понуде. 

 

 

Поред тога, Понуђач мора да отклони недостатке из понуде број 404-129/1 од 

18.01.2019. године, тако што ће своју понуду учинити прихватљивом и то да 

достави услов финансијског  капацитета  Остварен пословни приход у 

последње три године (2015.,2016. и 2017.), за које се достављају подаци, мора да 

износи најмање 8.000.000,00 динара: 

-Доказ:Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне 

регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних 

лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље 

за оцену бонитета за 2015., 2016. и 2017. годину 

  

- средство обезбеђења - меницу за озбиљност понуде на износ 2% од вредности 

понуде  без ПДВ-а, доказ о регистрацији менице, као и менично овлашћење и 

картон депонованих потписа 

 

 

Наручилац ће позив за подношење понуде проследити напред наведеном понуђачу, 

из разлога што је исти код Наручиоца, у претходно спроведеном поступку, 

доставио неприхватљиву понуду. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.404-21 су радови у преговарачком поступку са 

објављивањем позива – Израда пројекaта  и извођење радова на постављању и 

пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“   
 

 

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

Еmailадреса (или број факса): dragana.markovic@malizvornik.rs 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.404-21  су услуге за јавну набавку- Израда пројекaта  и 

извођење радова на постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода 

„Пилана“   
Назив и ознака из општег речника набавки: 
45232410 – Радови на канализационој мрежи 

71320000 – Услуге техничког пројектовања 

 

Набавка није обликована у партије  

 

2. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

3. ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

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

Одлука о додели уговора (о јавној набавци) биће донета на основу члана 108. став 2. ЗЈН, 

у року који не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 

И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

ТЕХНИЧКИ  ОПИС 

Израда пројекaта  и извођење радова на постављању и пуштању у погон 

пречистача отпадних вода „Пилана“   

 

Пројектни задатак: 

Треба урадити I -фазу: Идејно решењe, пројекaт за грађевинску дозволу са 

техничком контролом, пројектом за извођење, елаборат заштите од пожара и 

главни пројекат заштите од пожара и грађевинске радове на изградњи резервоара за 

отпадне воде који је приказан на скици АБ резервоара . 

Укопани резервоар урадити поред  Хале 3 која је дата на скици димензија 32*12*5 

метара 

Резервоар за отпадне воде мора бити урађен од водонепропусног армираног бетона. 

Изградња резервоара је припрема за постављање будућег постројења за 

пречишћавање отпадних вода . 

Гарантни рок на изведене радове: минимум 2 године 

 
 

 

 

 

 

М.П.                Потпис овлашћеног лица понуђача: 

            

                                                        _________________________ 
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План одвођења отпадних вода из Хале 3 
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План одвођења отпадних вода из Хале 3 
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Скица АБ резервоара 
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IV. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ 

И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 

 

 

Предмет преговарања је укупна цена без ПДВ-а. Поступку преговарања ће се 

приступити непосредно након отварања понуде са понуђачем који је доставио 

прихватљиву понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док 

понуђач који учествује у поступку преговарања не да своју коначну цену. 

Након отварања понуда комисија врши детаљан преглед достављених доказа и 

констатује да ли је понуђач својом понудом отклонио све недостатке из понуде у 

отвореном поступку и доставио сву потребну документацију, а у складу са 

недостацима понуде наведене у Одлуци о обустави поступка јавне набавке у 

отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума број 404-129/5 од 

25.01.2019.године  . 

Након што је утврдила да је понуђач отклонио све недостатке из понуде у 

отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, Комисија започиње 

поступак преговарања. 

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати 

комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отвaрања понуда и 

овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника 

понуђача. 

Преговарање ће се вршити у у више корака, све док понуђач који учествује у 

поступку преговарања не да своју коначну цену  
Комисија о поступку преговарања води записник. 

Понуђач ће добити лист папира са исписаним својим пуним називом и седиштем на 

којем ће уписати  нову понуђену цену. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 

сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној 

понуди.  

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 

достављеној понуди.   
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V. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
За озбиљност понуде   

Понуђач се обавезује да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије, као и доказ о регистрацији менице. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту 

мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на 

износ од  2% од вредности понуде  без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице мора бити 45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:  

1)  понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 

измени своју понуду, или  

2)  понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о 

јавној набавци. 

Наручилац ће вратити меницу понуђачима са којима није закључен уговор, 

одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави наведену меницу понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

За добро извршење посла-оквирни споразум 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења 

оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као 

обезбеђење за добро извршење посла, које мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 

менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

оквирног споразума без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. 

Рок важења менице је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног 

споразума. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде 

извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним 

споразумом, не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним 

споразумом или не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који 

Наручилац и Изабрани понуђач закључе по основу оквирног споразума. 
 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на 

основу овог оквирног споразума  



Конкурсна документација – Израда пројекaта  и извођење радова на 

постављању и пуштању у погон пречистача отпадних вода „Пилана“   у 

преговарачком поступку са објављивањем позива за поношење понуда 404-21 

Страна 12 од 17 

Изабрани понуђач се обавезује да, у року од 7 дана од дана закључења 

појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 

бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла, која 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.  

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 

менично овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

појединачног уговора, без ПДВ-а. 

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

појединачног уговора. 

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани понуђач не 

извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним 

уговором . 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. 

 

За отклањање грешака у гарантном року- појединачан уговор о јавној 

набавци  закључен на основу овог оквирног споразума 
 

Изабрани понуђач се обавезује да, преда Наручиоцу бланко сопствену 

меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном 

року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 

менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 5% од укупне 

вредности услуга из појединачног уговора који закључе Наручилац и 

Изабрани понуђач. 

Рок важења менице тече од дана извршене примопредаје радова, по сваком 

појединачном уговору и траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока по 

сваком појединачном уговору. 

Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Изабрани понуђач у току 

трајања гарантног рока не отклони недостатке на изведеним радовима, 

утврђене приликом примопредаје радова. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 

је издат од пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. 
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VI.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број _________ од ________.2019. године, за јавну набавку број 404-21  

Израда пројекaта  и извођење радова на постављању и пуштању у погон 

пречистача отпадних вода „Пилана“   

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача   

Адреса понуђача  

Матични број предузећа   

Порески  идентификациони број 

предузећа(ПИБ) 
 

Име особе за контакт  

Електронска пошта   

Телефон  

Телефакс   

Број рачуна понуђача и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 

 
Напомена: 

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

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

уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
1) Назив понуђача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив понуђача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју 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 предвићених 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 имавећи број учесника у заједничкој понуди од 

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

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 

 

Израда пројекaта  и извођење радова на постављању и пуштању у погон 

пречистача отпадних вода „Пилана“   

 

5.1 Укупна цена без ПДВ-

а у РСД 

 

5.2 Укупна цена са ПДВ-

ом 

 

5.3 Рок и начин плаћања 

Рок плаћања је 23 (двадесеттри) дана од дана овере 

ситуације, на основу документа који испоставља 

изабрани понуђач, а којим је потврђено извршење 

радова, при чему Наручилац има обавезу да ситуацију 

овери у року од 7 (седам) дана од дана пријема или да 

је уз писано образложење врати изабраном понуђачу. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

5.4 Рок извођења  

Рок за израду пројеката и рок за извођење радова ће 

бити ближе дефинисан наруџбеницом или 

појединачним уговором 

5.5 Гарантни рок  

Гарантни рок: _______ месеци (минимум 24 мес.) за 

све извршене радове. 

У гарантном року, понуђач је у обавези да након 

пријема писане рекламације Наручиоца, о свом 

трошку, отклони све уочене неправилности. 

5.6 Рок важења понуде  45 (четрдесетпет) дана од дана отварања понуда. 

 

 
М.П.   Потпис овлашћеног лица понуђача:                                           

               

__________________________________ 

 
 

 

Напомена: 

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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VII.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

 

Предмет ЈН 
Укупна цена 

без ПДВ-а 
ПДВ 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 (2+3) 

 

 

1 

Идејно решењe, пројекaт за 

грађевинску дозволу са техничком 

контролом, пројектом за извођење, 

елаборат заштите од пожара и главни 

пројекат заштите од пожара 

   

 

2 

 

  Извођење грађевинских  радова на 

изградњи резервоара   

   

                                                    Укупно 1+2 
   

 

 

  
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 У колони 2. уписати укупну вредност без ПДВ-а. 

 У колони 3. уписати износ ПДВ-а, 

 У колони 4. уписати укупну вредност са ПДВ-ом за тражени предмет јавне 

набавке. 
 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, 

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

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

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

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 

печатом образац структуре цене. 

 

Датум: 

МП 

Одговорно лице: 

  

  


