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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 68/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке V-

404-4/2019-56 од 07.08.2019 .г. и Решења о именовању комисије за јавну набавку број V-

404-4/2019-56  од 07.08.2019г., припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку услуга 

  ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЕКОРЕМЕДИЈАЦИЈЕ И ВАЛОРИЗАЦИЈЕ 

ДЕВАСТИРАНИХ АКВАТИЧНИХ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА КИКИНДЕ 

- ЕРМ ПЛАН – 

број 56/2019 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 
Техничке карактеристике (спецификације) предмета 

набавке 
4- 14 

 

III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

15- 21 

IV Критеријуми за доделу уговора 22- 22 

V Обрасци који чине саставни део понуде 23-35 

VI Модел уговора 36-43 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 44-54 

 

Конкурсна документација има укупно 54 странице. 
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I 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  
Град Кикинда, 

Трг српских добровољаца бр.12 

Кикинда  

 

 

интернет адреса: javne.nabavke@kikinda.org.rs  

 

Предмет јавне набавке:  

Јавна набавка - услуга израде пројекта екоремедијације и валоризације девастираних 

акватичних система на подручју града Кикинде - ЕРМ ПЛАН - 

 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

Број јавне набавке из Плана набавки је 1.2.53 

 

Назив и ознаке из општег речника набавке:  

90733000 - Услуге у вези са загађењем воде 

 

Контакт особа: Зорица Поповић,контакт телефон:0230/410-157 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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 II  

 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  (СПЕЦИФИКАЦИЈА)  

 

Предмет јавне набавке - услуга израде пројекта екоремедијације и валоризације 

девастираних акватичних система на подручју града Кикинде - ЕРМ ПЛАН – 

 

 

ПОЛАЗИШТА 

 

 На подручју града Кикинде налази се готово двадесет већих и мањих забарених 

површина у форми мањих или већих језера неколико канала. 

 

 Порекло:  

o природне депресије "храњене" подземним и површинским водама,  

o депресије настале ископом глине, напуњене атмосферском водом 

o каналска мрежа - изграђена за потребе наводњавања и одводњавања 

 Површина воденог огледала: 

o од неколико ари до неколико хектара 

 Урбанистичко уређење: 

o Градско језеро у централној зони града уређено као зона одмора и рекреације 

o Плава бања - делимично уређено као купалиште, управљач приватни партнер 

o Наковски канал - у саставу каналске мреже ДТД 

 Заједнички проблеми за све акватичне системе:  

o девастација отпадним водама, средствима за заштиту биља, чврстим отпадом...  

o интензивно забарење,  

o мала пропусна моћ канала, 

o еутрофикација и развој алги,  

o обраслост инвазивним биљкама,  

o неконтролисано легло глодара и инсеката, нарочито комараца итд. 

 Планска и пројектна документација 

o Комплетна планска документација обухвата Градско језеро и Плаву бању, 

изузев регулационих планова  

o Постоји пројекат уређења Градског језера 

 

 

ЕКОЛОШКИ ИНДИКАТОРИ 
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 Потенцијал за уређење и вишенаменско коришћење акватичних екосистема 

Кикиндских језера као туристичких, рекреативних, пејзажних, естетских и 

еколошких целина. 

 Санација евидентних проблема животне средине 

 Постизање одрживог економског и еколошког статуса 

 Планско-пројектна решења која обухватају план очувања, коришћења и развоја 

ревитализованих подручја заснована на примени екоремедијацијских мера 

 Обнова - ревитализација деградираних подручја природним методама и мерама 

 Циљана и наменска рестаурација и заштита структуре и функције водених хабитата 

 Поновно успостављање (опоравак) уравнотеженог екосистема, побољшање 

биодиверзитета  

 Повећана способност самопречишћавања водотока и успостављање изгубљених 

примарних функција водотока 

 Успоравање, односно заустављање процеса еутрофикације и спречавање 

прекомерне акумулације седимената, спречавање загађења токсичним материјама и 

очување природне равнотеже акватичних система 

 Планирање  и развој простора кикиндских језера  

 Одрживо управљање  

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА: 
 

 РЕКОГНОСИРАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

o Теренски рад, садржан у идентификацији: локалитета, величине, ГПС 

позиције, постојећег стања; 

o Визуелизација 

o Квалитет воде 

o Процена степена деградације 

 

 КОНЦЕПТУАЛНО РЕШЕЊЕ  

o Предлог решења 

o Фазе реализације 

o Анимационо-информационе активности 

o Демонстрационе активности - укључивање заинтересоване јавности  

 

• ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ (за сваки објекат појединачно): 



  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА 
ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

страна 6 од 54 

ЈН 56/2019 

 

o Пројекат уређења 

o План екоремедијације 

o Валоризација деградираног простора 

o Техничке мере - инжењерски радови,  

o Биотехнолошка пројектна решења 

o Припрема елемената за GIS 

  

 СПИРАЛНИ РЕФЕРЕНТНИ МОНИТОРИНГ 

o Индикатора квалитета животне средине 

o Методологија праћења параметара квалитета животне средине 

o Анализе воде, земљишта и акватичних биљака 

 

ПРОГРАМСКИ ОСНОВ 

 

Програмски основ за екоремедијацију девастираних акватичних екосистема на 

подручју града Кикинде полази од актуелног и акутног стања животне средине језера, бара 

и каналске мреже Кикинде. Циљ програма је да се изради свеобухватан пројектно-

програмски документ који ће идентификовати еколошки статус, потенцијале и ресурсе, 

загађене и деградиране локације („хот спот“) и дати решења ревитализације деградираних 

простора. Крајњи циљ представља постизање одрживог економског и еколошког статуса 

кроз најбоља решења за санацију евидентних проблема животне средине у форми 

усаглашеној са важећим стратегијама и савременим решењима, са планом очувања, 

коришћења и развоја ревитализованог подручја 

Решења ће бити усмерена на примени екоремедијацијских мера, које се са 

економског и еколошког аспекта сматрају најприкладнијим за решавање комплексних 

актуелних проблема животне средине.  

Екоремедијацијске мере морају бити у складу са одрживим развојем, и допринети 

побољшању квалитета животне средине Кикинде и јачању капацитета и потенцијала 

локалне економије.  

Решавање проблема еколошког статуса акватичних система на подручју Кикинде 

спровођењем екоремедијацијских мера је у складу са одрживим еколошким и економским 

развојем, не само због доприноса очувању животне средине, већ и због стварања услова за 

развој зелене економије и отварање нових радних места.  

Екоремедијација (енг. Еnvironmental remediation – санација животне средине) је 

процес којим се деловањем биљака и микроорганизама загађено или контаминирано 

подручје, односно локација враћа у првобитно, природно, стање, на начин који није 

штетан за људе и животну средину. Екоремедијацијом се значајно смањују или уклањају 

узроци загађења, из земљишта, подземних или површинских вода, као и загађења са 
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напуштених или недовољно коришћених подручја индустријских или комерцијалних 

објеката, у циљу њихове пренамене.  

Концепт екоремедијације (у даљем тексту: ЕРМ) базиран је на коришћењу 

природних процеса и система ради заштите и обнове екосистема.  

Са економског и еколошког аспекта, односно одрживе коегзистенције човека и 

природе, ЕРМ је најуспешнија метода за заштиту животне средине. Међу најпознатијим 

ЕРМ мерама су биљни уређаји за пречишћавање отпадних вода, системи за пречишћавање 

процедних или атмосферских вода, тампон зоне, вегетацијски појасеви, ревитализације 

водотока, превенција ерозије, санација неуређених одлагалишта отпада, третман 

канализационог муља, заштита изворишта итд.  

Идејно решење за спровођење ЕРМ мера Кикиндских језера, треба да одреди мере 

и активности у ширем контексту, као и да предложи кључне инвестиционе пројекте, 

преглед активности, фазност решења и процену трошкова за предложена концептуална 

решења у наменама коришћења укупног еколошки и економски интегрисаног простора.  

Идејно решење ЕРМ мера Кикиндских језера може дати одговор на актуелне 

проблем животне средине и представља велики изазов у њиховом решавању, а у складу са 

међународним трендовима примењених и савремених решења у следећим оквирима: 

 

ЕРМ РЕШЕЊА ЗА ОДВОЂЕЊЕ ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ 

ВОДА 

 ЕРМ решења за одвођење воде и пречишћавање отпадних вода су интервенције 

усмерене на имплементацију одрживих су‐природних метода за одвођење пречишћених 

отпадних вода из конвенционалних постројења и за третирање различитих врста отпадних 

вода у биљним постројењима која имитирају способност самопречишћавања.  

 

ТРЕТМАН ОТПАДНОГ МУЉА НА ТРШЧАНИМ ПОЉИМА 

 Поља трске за сушење и третман отпадног муља је нова алтернативна технологија 

за обраду муља (одвођење воде, стабилизација и хигијенизација) која има ниске енергетске 

захтеве, смањене трошкове рада и одржавања, чиме се ствара мањи притисак на животну 

средину. 

ЕРМ РЕШЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ИЗВОРА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ  

 Ова решења укључују вегетацијске зоне за заштиту извора воде од тачкастих и не‐ 
тачкастих извора загађења преко акумулирања хранљивих материја и загађивача, као и 

биљне уређаје за кондиционирање воде за пиће за успешно уклањање микроорганизама. 

На тај начин је могуће активирање мањих извора и додатна заштита извора сигурном и 

квалитетном водом за пиће на еколошки и економичан начин. 
 

 ЕРМ РЕШЕЊА ЗА ДЕЛОВЕ ДЕГРАДИРАНИХ ПОДРУЧЈА 
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Решења се односе на обнову-ревитализацију деградираних подручја су‐природним 

методама и мерама, тако да се њихова првобитна функција може поново успоставити, 

односно уклонити или спречити потенцијално загађење.  

 

ЕРМ МЕРЕ ЗА ИЗВОРИШТА И ВОДОТОКЕ  

 Ревитализација изворишта и водотока се примењује и за поправљање погрешних 

претходних захвата у извориштима и водотоцима. Циљана и наменска рестаурација и 

заштита структуре и функције водених хабитата резултира у побољшаном задржавању 

воде што спречава суше и поплаве. Такође омогућава поновно успостављање 

уравнотеженог екосистема, побољшање биодиверзитета и повећану способност 

самопречишћавања водотока и успостављање изгубљених примарних функција водотока. 

 

ЕРМ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ И РЕТКОСТИ 

Будући да је евидентна угроженост  дивљине природе, поремећаји природе као што 

су загађења земљишта и воде узроковало промене екосистема, неопходно је ублажити 

промене које ће поновно успоставити првобитно стање природних станишта живог света, 

успоставити ревитализоване природне вредности и реткости. 

  

ЕРМ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ВОДНИХ ТЕЛА СТАЈАЋЕ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ 

Вишенаменска употреба водних тела стајаће површинске воде се може обезбедити 

успоравањем процеса еутрофикације и спречавањем прекомерне акумулације седимената, 

загађења токсичним материјама, као и очувањем природне равнотеже језера и приобалног 

појаса. То се може постићи ЕРМ мерама за заштиту водних тела стајаће површинске воде.  

 

ЕРМ МЕРЕ ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИ ТУРИСТИЧКИ ПРОСТОР  

Најспецифичнији изазов ревитализованог простора и његове заштићене околине је 

планирање потенцијалног туристичког простора кикиндских језера. Један од главних 

изазова израде претходне студије јесте и обезбеђивање будућег атрактивног туристичког 

простора.  

Одрживи развој је заснован на интегралном приступу у стратешком планирању и 

усмеравању развоја туризма, а подразумева планско димензионирање и одређење 

динамике у развоју простора. Простор је ограничен ресурс и његов развој је најчешће 

ограничен конфликтима у идејама и активностима располагања између свих постојећих и 

потенцијалних корисника. Управо због тога је неопходно обезбедити јединствену визију у 

вези са концептом планирања одрживог коришћења туристичког простора, као и предлог 

за одрживо управљање овим простором. Студијски приступ је од пресудне важности, јер 

одсуство промишљеног концепта развоја доводи до поновне деградације ресурсно – 

атракцијске основе и евентуалног нерационалног коришћења простора. 
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ЕРМ ОБРАЗОВНИ ПОЛИГОН 

ЕРМ образовни (едукативни) полигон пружа нови начин образовања о природи, 

активно и емпиријско учење и ствара додану вредност пејзажним и туристичким 

просторима, због чега је прикладан за све генерације корисника.  

 

ФАЗЕ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА 

 

I ДЕО – ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЕРМ ПЛАНА 

 

A. ПРОСТОРНИ ПАРАМЕТРИ 

 

 Положај 

 Величина 

 Облик  

 Природа обала  

 Близина насеља  

 Близина индустријских постројења итд. 

 Геолошки и хидрогеолошки параметри 

 Дебљина муља 

 

 

B. ХИДРОЛОШКИ И ЕКОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ 

 

 Начин настанка  

 Начин прихрањивања  

 Величина водног огледала 

 Дубина  

 Специфични отицај 

 Квалитет воде  

 Квалитет муља   

 Локални биодиверзитет 

 Порибљеност 

 

 

C. ЕКОЛОШКИ И ВАЛОРИЗАЦИОНИ КАПАЦИТЕТ 

 



  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА 
ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

страна 10 од 54 

ЈН 56/2019 

 

 Атрактивност локација и објеката,  

 Потреба за заштитом појединих предела, природних вредности и објеката 

 Микролокацијске вредности (термалне бушотине и сл) 

 Балнеолошки потенцијал 

 Културно-историјско наслеђе и културолошки програм 

 Едукативни и презентациони капацитет 

 Индикатори квалитета животне средине  

 Концепција коришћења и будуће намене 
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D. ХИДРОТЕХНИЧКО И ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ  

 

 Чишћење дна 

 Уређење обала 

 Уређење прилаза 

 Могућност међусобног повезивања језера  

 Редефинисање зелених површина 

 Елиминација постојећег и спречавање будућих загађења 

 Неопходни хидротехнички објекти и опрема 

 Концептуално идејно решење 

 

 

E. ЕКОРЕМЕДИЈАЦИОНИ АКЦИОНИ ПЛАН 

 

 Услови и начин екоремедијације 

 Избор биљних врста 

 Порибљавање 

 Одрживост 

 Динамички план активности 

 Мапа ризика 

 Мере превенције и заштите 

 Успостављање мерних места  

 Мониторинг  

 Извештавање  

 

 

G. ЕРМ ФАЗЕ 

 

 ЕРМ ФАЗА А - ГЛИНИШТА (КОПОВИ) 

 ЕРМ ФАЗА Б - КАНАЛИ 

 ЕРМ ФАЗА Ц - БАРЕ, МРТВАЈЕ И ТРШЋАЦИ 

 ЕРМ ФАЗА Д - ГРАДСКО ЈЕЗЕРО 

 

 

II ДЕО - ЕРМ ФАЗА А 
 

ПРОЈЕКТИ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ  

  A1 ЛОКАЛИТЕТ "ПЛАВА БАЊА" 
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  A2 НАПУШТЕНИ КОПОВИ ИГМ "ТОЗА МАРКОВИЋ" 

  A3 Купалиште "НАКОВСКА ПЕСКАРА" 

  A4 ЈЕЗЕРО У ПАРКУ КОД ДИСТРИЧКЕ УЛИЦЕ 

 

 Прикупљање, анализа и интерпретација подлога (геолошких, геодетских, 

хидролошких, хидробиолошких и сл.) 

 Процена степена деградације акватичних екосистема 

 Идејно техничко решење 

 Пројекти за грађевинску дозволу 

o Локалитет "Плава бања" 

o Напуштени копови ИГМ "Тоза Марковић" 

o Купалиште "Наковска пескара" 

o Језеро у парку код Дистричке улице  

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЕКОРЕМИДИЈАЦИЈЕ АКВАТИЧКИХ СИСТЕМА НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА КИКИНДЕ 

 

 На подручју града Кикинде налази се велики број већих и мањих забарених 

површина који су настали експлоатацијом глине и канала изграђених за потребе 

наводњавања и одводњавања, а ту су и природне депресије које се прихрањују подземним 

и површинским водама. Величина ових површина је разнолика, од неколико ари до 

неколико хектара, а распрострањене су у свим деловима града и око њега. 

 Заједнички проблеми за све локалитете су загађење отпадним водама, средствима 

за заштиту биља, чврстим отпадом и сл, што као последицу има интензивну девастацију 

простора - забарење, мала пропусна моћ канала, еутрофикацију и развој алги, обраслост 

инвазивним биљкама, неконтролисано легло глодара и инсеката, нарочито комараца итд. 

 Све ове појаве утичу на квалитет животне средине у Кикинди, па тиме и директно 

угрожавају здравље становништва. 

 Задатак пројектанта је да евидентира све деградиране превасходно акватичне 

просторе, утврди степен деградације и препоручи мере и поступке за њихову 

ревитализацију, базирајући се на методама и поступцима екоремедијације. Идејно решење 

треба да буде основа за даље пројекте обнове, односно ревитализације деградираних 

подручја екоремедијационим методама (биоремедијација, фито и пикоремедијација) и 

мерама, са циљем санације и решавања евидентних проблема животне средине, постизање 

одрживог економског и еколошког статуса деградираних простора, као и да препозна 

потенцијале будућег коришћења ових простора.  
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 Са еколошког аспекта, циљ идејног решења је поновно успостављање (опоравак) 

уравнотеженог екосистема и побољшање биодиверзитета на ширем подручју града. 

 Основу идејног решења чини интегрисани еколошки катастар затеченог стања 

(природних вредности, загађивача и деградираних простора).  

 Катастар базирати на методологији рекогносцирања постојећег стања - 

идентификација локалитета, величине, GPS позиције, постојећег стања и квалитета 

параметара животне средине и процена степена деградације (и са применом 

документационих фотографија током израде и развоја пројекта). Све ово би било 

инкорпорирано у оквиру јединствене базе података. 

 Циљ пројекта је да се изради свеобухватан пројектно-програмски документ који ће 

идентификовати еколошки статус, потенцијале и ресурсе, загађене и деградиране локације 

(„hot spot“) и дати решења ревитализације деградираних простора усаглашена са 

савременим решењима и важећим стратегијама, са планом очувања, коришћења и развоја 

ревитализованог подручја. Решења морају бити усмерена на примени екоремедијацијских 

мера, које се са економског и еколошког аспекта сматрају најприкладнијим за решавање 

комплексних актуелних проблема животне средине. 

 

Теренским и аналитичким радовима треба обухватити посебно: 

1. Просторне параметре 

2. Метеоролошки параметри 

3. Геолошке и хидрогеолошке параметре 

4. Педолошке, састав земљишта и муља (геохемија узорака) 

5. Хидролошке и еколошке параметре 

6. Локални биодиверзитет 

7. Потребу за заштитом појединих предела, природних вредности и објеката 

8. Микролокацијске вредности  

9. Балнеолошки потенцијал 

10. Едукативни и презентациони капацитет 

11. Концепцију коришћења и будуће намене 

 

 На основу извршених теренских радова и анализа израдити Екоремедијациони 

акциони план, који треба да обухвати 

 Услове и начин екоремедијације 

 Одрживост рекултивисаног простора 

 Динамички план активности са тзв. "црним тачкама" 

 Карте ризика (зоне високог ризика, зоне угрожености биодиверзитета...) 

 Мере превенције и заштите 
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 Успостављање мерних места екоиндикатора 

 Успостављање биомониторинга  

 Методологију континуалног извештавања 

  

 Предложене екоремедијацијске мере морају бити у складу са одрживим развојем, и 

допринети побољшању квалитета животне средине Кикинде и јачању капацитета и 

потенцијала локалне ресурсне економије.  

 У том циљу неопходно је анализирати искуства, примере добре праксе и 

иновативне приступе екоремедијације у развијеним земљама, посебно земљама ЕУ и 

анализирати могућности њихове имплементације на подручју града Кикинде. 

 Идејно решење треба да одреди мере и активности у ширем контексту, као и да 

предложи кључне инвестиционе пројекте, преглед активности, фазност решења и процену 

трошкова за предложена концептуална решења у наменама коришћења укупног еколошки 

и економски интегрисаног простора.  

 За реализацију радова по овом Пројектном задатку Инвеститор ће ставити 

извршиоцу сву планску, пројектну и другу документацију којом располаже и омогућити 

несметан рад на терену. 

 

 

 Рок за завршетак свих активности за предметну набавку (реализацију уговора) је 

најкасније до 10.12.2019. године, осим у случају непланираних догађаја/активности, а које 

не зависе од понуђача са којим је закључен уговор за предметну набавку. 

  

Напомена: Чланом 3, став 1, тач. 32.) ЗЈН, прописано је да је одговарајућа она 

понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке 

спецификације. 

 

 У циљу оцене понуде као одговарајуће, понуђачи су обавезни да потпишу 

поглавље II (Врста; техничке карактеристике – спецификација) чиме потврђују да 

понуду подносе сагласно свим техничким захтевима Наручиоца, таксативно 

наведеним у поглављу II конкурсне документације, а које у потпуности разуме и 

прихвата. 

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, поглавље II мора бити потписано од 

стране овлашћеног лица сваког члана заједничке понуде. У том случају поглавље II 

копирати/штампати у потребном броју примерака. 
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Датум: ____________________         Потпис овлашћеног лица 
 

                      _______________________ 

                                                                        III  

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова 

за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у 

следећој табели, и то: 

 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН: 

 

Правна лица: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра 

надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег 

регистра. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште 

представништва или огранка 

страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, 

кривично дело преваре.  
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Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) ЗЈН): 

 

Напомена: Уколико уверење 

Основног суда не обухвата податке 

из казнене евиденције за кривична 

дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења 

Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити 

И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 

чијем подручју је седиште домаћег 

правног лица, односно седиште 

представништва или огранка 

страног правног лица, којом се 

потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања 

мита; 2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за 

неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод 

из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује 

да законски заступник понуђача 

није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети 

према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има 

више зсконских заступника дужан 
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је да достави доказ за сваког од 

њих.  

Предузетници и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев се 

може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од 

два месеца пре отварања понуда. 

3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) ЗЈН): 

 

Уверење Пореске управе 

Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је 

измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода 

или потврду надлежног органа да 

се понуђач налази у поступку 

приватизације.  

Докази не могу бити старији од 

два месеца пре отварања понуда. 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде  

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V 

ове конкурсне документације) 

којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава ове услове.  
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 

у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Пословни капацитет: 

 

1.1. Да је понуђач у претходних 5 година 

(2014, 2015, 2016., 2017. и 2018.)  

успешно реализовао минимум 1 (један) 

пројекат или студију из области 

екосистема вода/загађења вода. 

1.2. Да понуђач располаже посебном 

акредитацијом за испитивање квалтета 

површинских, подземинх и отпадних 

вода, као и да послује у складу са 

важећим стандардима, и то: 

- решење о акредитацији за испитивање 

квалтета површинских, подземинх и 

отпадних вода 

- SRPS ISO 17025 - компетентност 

лабораторија за испитивање 
 

- ISO 45001 - системи менаџмента 

безбедношћу и здрављем на раду 

 

- ISO 9001 - Систем менаџмента 

квалитетом 

 

- ISO 14001 - Системи менаџмента 

заштитом животне средине 

Доказ: 

1.1 

Изјава понуђача са исказаним описом 

уговорених послова и контакт 

подацима референтних наручилаца-

клијената 

 

 и  

 

неоверене копије уговора о 

реализацији тражених послова из којих 

се јасно може утврдити врста 

извршене услуге. 

 

1.2 

- фотокопија о акредитацији за 

испитивање квалтета површинских, 

подземинх и отпадних вода  

 

Фотокопије важећих сертификата : 

- SRPS ISO 17025 - компетентност 

лабораторија за испитивање 
 

- ISO 45001 - системи менаџмента 

безбедношћу и здрављем на раду 

 

- ISO 9001 - Систем менаџмента 

квалитетом 
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- ISO 14001 - Системи менаџмента 

заштитом животне средине 

2. 

Кадровски капацитет: 

 

Да у моменту подношења понуде има 

радно ангажовано најмање 15 

ангажованих лица, и то: 

- Дoктoр биoлoшких нaукa, oблaст 

oтвoрeних вoдeних стaништa, минимум 

1 

- Дoктoр биoлoшких нaукa, oблaст 

бoтaникa, минимум 1 

- Дoктoр нaукa – нaукe o зaштити 

живoтнe срeдинe, минимум 2 

- Дoктoр нaукa – инжeњeрствo зaштитe 

живoтнe срeдинe, минимум 1 

- Дoктoр нaукa у oблaсти тeхничкo-

тeхнoлoшких нaукa, мнимум 1 

- Дoктoр тeхничких нaукa, oблaст 

гeoлoгиja, минимум 1 

- Дoктoр нaукa у oблaсти хeмиje и 

хeмиjскe тeхнoлoгиje, минимум 1 

- Дoктoр биoлoшких нaукa, oблaст 

aквaтичнa зooлoгиja, минимум 1 

- Дoктoр биoлoшких нaукa, oблaст 

ихтиoлoгиja, минимум 1 

- Дoктoр биoлoшких нaукa, oблaст 

aлгoлoгиja, минимум 1 

- Дoктoр биoлoшких нaукa, oблaст 

микрoбиoлoгиja, минимум 1 

Доказ: 
- неоверене фотокопије образаца М-А 

или М-3-А или други одговарајући 

образац из ког се види да је радник 

пријављен на пензијско и здравствено 

осигурање  

или  

- други доказ о ангажовању (неоверена 

копија уговора о обављању 

привремених и повремених послова, 

уговора о делу, уговора о пословној 

сарадњи и сл.) односно других 

одговарајућих доказа; 

из којих се јасно да видети искуство из 

области која чини предмет ове јавне 

набавке 

и 

- фотокопије диплома о стеченој 

стручној спреми и звању. 
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- Maстeр биoлoг, минимум 1 

- Maстeр aнaлитичaр зaштитe живoтнe 

срeдинe, минимум 2 

 

Напомена:  
Тражени број ангажованих лица је из 

разлога сложености предметне услуге а 

како је наведено у испуњењу постављених 

техничких захтева који су из области 

заштите животне средине. 

 

(чл. 76, ст. 2 ЗЈН) 

 

 

III-a  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова доказује се достављањем доказа како је 

наведено у табелама за ове услове – достављањем самих доказа (докумената). 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, док се 

испуњеност услова из чл.75. ст. 1. тачка 5) доказује ако ће се тај део набавке извршити 

преко подизвођача. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави тражене 

доказе. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 

заједно. У том случају докази о обавезним условима се достављају за све понуђаче 

чланове групе, док се докази за додатне услове достављају само за оне чланове групе који 

их поседују. Услов из чл. 75. ст. 1. тачка 5) дужан је да испуни члан групе којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, али су дужни да у понуди доставе податке о 

интернет страници на којој се може видети регистрација или да доставе копију Решења о 

упису у Регистар понуђача. 
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Доказивање услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН доказује се достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 

поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке 

наведеног члана ЗЈН.  

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

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

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

понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може 

и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 

испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити 

краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености 

услова), понуђач ће бити дужан да достави доказе наведене у табели за обавезне услове. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ. 

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

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

 

 

 

 

IV 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор између достављених прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума 

„економски најповољнија понуда“. Наручилац ће закључити уговор са понуђачем чија 

понуда буде оцењена са највише бодова. 
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Р.БР. 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ 

ПОНУДЕ 
БОДОВИ 

1. ЦЕНА  до 50 бодова 

2. РОК ЗАВРШЕТКА ПРОЈЕКТА до 50 бодова 

                      УКУПНО до 100 бодова 

 

1. Цена – максималан број бодова 50 - Бодови за цену рачунају се по формули: 

 

50 x 
најнижа понуђена цена (најнижа укупна вредност понуде без ПДВ) 

цена из понуде која се бодује 

(укупна вредност понуде без ПДВ из понуде која се бодује) 

 

2. Критеријум – рок завршетка пројекта 

 

50 x 
најмањи број понуђених дана 

понуђени број дана из понуде која се бодује 

 

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац  доделити уговор  уколико 

постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера: 
 

 У случају да два или више понуђача имају исти укупан број бодова, најповољнијом 

понудом сматраће се понуда понуђача који је понудио краћи рок завршетка пројекта . 
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V 

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

ОБРАЗАЦ 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку у отвореном 

поступку - услуга израде пројекта екоремедијације и валоризације девастираних 

акватичних система на подручју града Кикинде - ЕРМ ПЛАН – ЈН 56/2019 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Врста правног лица (микро, мало, 

средње или велико): 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон:  

 

 

Телефакс:  

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
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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 

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: 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
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2) Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

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

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

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

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ  СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 

1. ЦЕНА - Цене се изражавају у номиналним динарским износима, без обрачунатог пореза 

на додату вредност и са обрачунатим порезом на додату вредност. Такође, потребно је 

уписати и номинални износ ПДВ-а. 

Ред. 

бр. 
Опис 

Укупна цена  

без ПДВ 
Износ ПДВ 

Укупна цена  

са ПДВ 

1. 

Услуга израде пројекта 

екоремедијације и 

валоризације девастираних 

акватичних система на 

подручју града Кикинде - 

ЕРМ ПЛАН – за све III фазе 

  

 

 

2. Потврђујемо да су у понуђену цену урачунати сви трошкови! 

 

3.УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:  

 

 3.1  аванс у висини од ___________% од  укупно понуђене цене, у оквирном року 

од _________ дана, а по достави средства обезбеђења  за повраћај авансног плаћања 
(максимални износ аванса је 50% од понуђене цене) 
 

 преостали износ уговорене цене по извршењу предметне набавке и 

достављања Записника о квалитетно извршеној услузи од ___________% у оквирном 

року од _________ дана од дана доставе рачуна односно уредно извршених услуга и 

достављања Записника о квалитетно извршеној услузи. 
 (уколико Понуђач не захтева авансно плаћање тачка 3.1 овог обрасца се не попуњава  

већ је потребно исту прецртати) 
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 3.2 рок плаћања уколико понуђач не захтева аванс у оквирном року од 

_________ дана од дана доставе рачуна односно уредно извршених услуга и достављања 

Записника о квалитетно извршеној услузи. 
(уколико Понуђач захтева авансно плаћање тачка 3.2 овог обрасца се не попуњава већ је 

потребно исту прецртати) 

 

4. Рок извршења услуге:    ____________________  дана од дана закључења уговора. 
                                       (уписати број дана, максимални рок до 10.12.2019.год.) 

 

 

5. Рок важења понуде:    ____________________  дана од дана отварања понуде. 
                                                       (минимум 45 дана) 

 

 ПОНУЂАЧ 

 - потпис - 

  

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац понуде потписује 

понуђач из групе који је споразумом одређен као носилац посла. 
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ОБРАЗАЦ 2 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

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

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

  Потпис понуђача 

 __________________ 
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ОБРАЗАЦ 3 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, дајемо: 

                                                                     (Назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у 

поступку јавне набавке услуга израде пројекта екоремедијације и валоризације 

девастираних акватичних система на подручју града Кикинде - ЕРМ ПЛАН – ЈН 56/2019 , 

поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:  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 
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набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ 4 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА/ЧЛАНА ГРУПЕ О ПОШТОВАЊУ 

ОБАВЕЗА ПРЕМА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА ПО ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 

______________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача/подизвођача/члана групе) 

 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да смо при 

састављању своје понуде за јавну набавку услуга израде пројекта екоремедијације и 

валоризације девастираних акватичних система на подручју града Кикинде - ЕРМ ПЛАН – 

Јн 56/2019поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немамо забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде, у складу са чланом 75. став 2. 

Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

 

 Место и датум                                                                 Потпис овлашћеног лица  

 

_________________                                                   _____________________ 

 

 

 

 

                             

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач 

из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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ОБРАЗАЦ 5 

 

МЕНИЧНА ИЗЈАВА  

(Гаранција за повраћај авансно уплаћених средстава) 

 

_________________________________________________ 

Назив правног лица (у даљем тексту: Понуђач) 

 

_________________________________________________ 

Адреса седишта, број поште и место 

Матични број:____________________________________ 

ПИБ:____________________________________________ 

Текући рачун:____________________________________ 

Код банке________________________________________ 

 

у _____________________, дана_______________ 2019. године 

 

На име средства обезбеђења за повраћај авансно уплаћених средстава по основу 

Уговора број ____________ од __________ 2019. године, у поступку јавне набавке за 

доделу уговора о набавци услуге за потребе Града Кикинда  (у даљем тексту: Град), у 

прилогу вам достављамо 1 (једну) меницу 

 

бр._______________________ (обавезно уписати број менице). 

 

 Овом изјавом овлашћујемо Град да меницу из претходног става ове изјаве може 

попунити ради наплате својих доспелих потраживања у складу са одредбама Уговора, 

уписом износа од ______________динара који одговара висини уплаћеног аванса, као 

меницу „по виђењу“, са клаузулом „без протеста“ и уписом датума издавања менице на 

дан њеног попуњавања, те извршити домицилирање менице према потребама Града и 

овако попуњену меницу активирати ради њене наплате у случајевима предвиђеним 

уговором. 

 Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица 

Понуђача, у складу са картоном депонованих потписа чија је копија, са овером пословне 

банке  Понуђача, приложена уз ову изјаву.   

  

  ПОНУЂАЧ 

  - потпис - 
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Напомене:    

1. Меничну изјаву попунити насвим предвиђеним местима (осим датума уговора) и потпише 

овлашћено лице понуђача. 

2. Обазно уписати број менице и менични износ. 

3. Обавезно доставити копију картона депонованих потпис 

 

 

 

ОБРАЗАЦ  6 

 

  МЕНИЧНА ИЗЈАВА 

(Гаранција за добро извршење посла) 

 

_________________________________________________ 

Назив правног лица (у даљем тексту: Понуђач) 

_________________________________________________ 

Адреса седишта, број поште и место 

Матични број:____________________________________ 

ПИБ:____________________________________________ 

Текући рачун:____________________________________ 

Код банке________________________________________ 

 

у _____________________, дана_______________ 2019. године 

 

 На име средства обезбеђења за добро извршење посла, по основу Уговора број 

_________ од __________ 2019. године, додељеног у поступку јавне набавке за доделу 

уговора о набавци услуга израде пројекта екоремедијације и валоризације девастираних 

акватичних система на подручју града Кикинде - ЕРМ ПЛАН – за потребе Град Кикинда 

(у даљем тексту: Град), у прилогу вам достављамо  

 

1 (једну) меницу број __________________  (обавезно уписати број менице). 

 

 Овом изјавом овлашћујемо Град да меницу из претходног става ове изјаве може 

попунити ради наплате својих доспелих потраживања у случају неизвршавања обавеза у 

складу са уговором, уписом износа који одговара висини од 10% од укупне вредности 

уговора без обрачунатог пореза на додату вредност, што номинално 
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износи____________динара као менице „по виђењу“, са клаузулом „без протеста“, са 

уписом датума издавања менице на дан њеног попуњавања, извршити домицилирање 

менице према потребама Града и овако попуњену меницу активирати ради њене наплате. 

 Ова менична изјава и достављена меница потписане су од стране овлашћеног лица 

Понуђача, у складу са картоном депонованих потписа чија се копија, са овером пословне 

банке Понуђача у оригиналу, уз доказ о регистрацији менице са оригиналном овером 

пословне банке,  прилаже уз ову изјаву. 

       

  ПОНУЂАЧ 

  - потпис - 

   

Напомене: 

1. Меничну изјаву попунити насвим предвиђеним местима (осим датума уговора) и потпише 

овлашћено лице понуђача. 

2. Обазно уписати број менице и менични износ. 

3. Обавезно доставити  копију картона депонованих потписа.  
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VI  

МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Понуђач, потписује модел уговора, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са подизвођачем, сви учесници у 

заједничкој понуди или подизвођачи биће наведени у основном уговору. 

 У случају подношења заједничке понуде, модел уговора потписује члан групе понуђача који 

је у Споразуму означен као потписник уговора. У случају да таква понуда буде изабрана као 

најповољнија, и сам уговор ће потписати члан групе понуђача који је у Споразуму означен као 

потписник уговора 

 

 

У Г О В О Р 

О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА ЕКОРЕМЕДИЈАЦИЈЕ И 

ВАЛОРИЗАЦИЈЕ ДЕВАСТИРАНИХ АКВАТИЧНИХ СИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА КИКИНДЕ - ЕРМ ПЛАН – 

 

 

Уговорне стране:  

1. _____________________________________са седиштем у ______________________, 

улица и број __________________________________, ПИБ: _____________________ , 

Матични број: _____________, кога заступа _______________________________  (у даљем 

тексту: Наручилац) 

 

и 

 

2. _____________________________________са седиштем у ______________________, 

улица и број __________________________________, ПИБ: _____________________ , 

Матични број: _____________, Брoj рачуна: __________________________код 

банке_______________ кога заступа директор _______________________________  (у 

даљем тексту: Извршилац услуга), 

  
 

Остали учесници у заједничкој понуди: 

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, тек.рачун, лице овлашћено за заступање) 

 

1.___________________________________________________________________ 
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2.___________________________________________________________________ 

 

Подизвођачи: 

(назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, тек.рачун, лице овлашћено за заступање) 

 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке чији је предмет услуге 

услуга израде пројекта екоремедијације и валоризације девастираних акватичних система 

на подручју града Кикинде - ЕРМ ПЛАН –, број набавке ЈН 56/2019; 

- да је Извршилац услуге дана _______  2019. године, доставио Понуду број 

___________(у даљем тексту: Понуда), која у потпуности одговара условима и захтевима 

из конкурсне документације, а која је саставни део Уговора;  

- да је Наручилац, у складу са чланом 107. и 108. Закона, применом критеријума 

„економски најповољнија понуда“, донео Одлуку о додели уговора број: ___________ од 

____________2019. године, којом је уговор доделио Пружаоцу услуга (недостајући 

подаци биће накнадно попуњени). 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет јавне набавке је услуга израде пројекта екоремедијације и валоризације 

девастираних акватичних система на подручју града Кикинде - ЕРМ ПЛАН –, у свему 

према Техничким карактеристикама предмета набавке.  

 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 2. 

 Укупна вредност предметног уговора износи __________  динара без обрачунатог 

пореза на додату вредност односно _______________  динара са обрачунатим порезом на 

додату вредност. 

 Уговорне стране су се сагласиле да ће Наручилац, Извршиоцу на име аванса 

исплатити износ у висини од ___________% од  укупно понуђене цене, у оквирном року 
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од _________ дана, а по достави средства обезбеђења  за повраћај авансног плаћања, 

преостали износ уговорене цене по извршењу предметне набавке и достављања Записника 

о коначно извршеним услугама од стране Стручне комисије Наручиоца у висини од 

___________% у оквирном року од _________ дана од дана доставе рачуна односно 

уредно извршених услуга. 

 У Записнику Стручна комисија констатује да су све услуге одрађене у складу са 

конкурсном документацијом, Понудом Пружаоца услуге и овим Уговором. 

 Извршилац је дужан да достави уредно сачињени рачун. Уредно сачињеним 

рачуном сматра се рачун у коме је наведен  број уговора, износ задужења исказан без 

обрачунатог пореза на додату вредност и са обрачунатим порезом на додату вредност 

уредно потписаног од стране овлашћених лица уговорних страна. 

 Даном пријема рачуна сматра се дан наведен на заводном печату Наручиоца 

уколико Наручилац нема примедби на достављени рачун. 

 Рачун се доставља Наручиоцу, Одељењу за финансије. 

 Средства за реализацију овог уговора у току 2019. године обезбеђена  су  Законом о 

буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС број 95/2018).  

 Сва уговорена потраживања Извршиоца по основу овог уговора, Наручилац може 

исплатити само до износа расположивог на одговарајућим буџетским апропријацијама. 

 Рачун и предрачун се достављају на адресу Наручиоца - ------------------, уз обавезно 

навођење броја Уговора под којим је заведен код Наручиоца. 

 
Напомене: 
 - Уколико изабрани понуђач у прихваћеној понуди наведе да не тражи аванс, став 3. овог члана биће 

измењен у складу са понудом Понуђача, и у складу са тим, уговор ће бити уподобљен. 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Меница за повраћај авансног плаћања 

Члан 3. 
Пружалац услуге доставља бланко потписану и оверену меницу за повраћај 

авансног плаћања Наручиоцу у тренутку закључења Уговора, и то:  

-издаје се у висини захтеваног аванса са ПДВ-ом што номинално износи 

_______________ динара (не мора да се попуњава) ;  

-важи најмање 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен уговор. 

Поднета бланко меница мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив, 

без приговора и не сме садржати никакве услове за Наручиоца.  
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Наручилац неће исплатити износ аванса пре него што му се достави меница за 

повраћај авансног плаћања. 

Поред бланко менице, доставља се и: 

            - Менично овлашћење да се меницa у висини захтеваног аванса са ПДВ-ом, са 

роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен уговор и клаузулама: 

безусловно, неопозиво, платива на први позив и без приговора, може поднети на наплату у 

случају неизвршења уговорних обавеза по исплаћеном авансу; 

 - Потврду о извршеној регистрацији менице (меница мора бити уписана у Регистар 

меница у тренутку предаје);  

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани 

потписи Пружаоца услуге. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан 

са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за 

заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

По завршеном послу Наручилац ће нереализовану меницу вратити, на писани 

захтев Пружаоца услуге. 

 

Меница за добро извршење посла 

Члан 4. 

Пружалац услуга предаје Наручиоцу, у року од 7 дана од дана закључења Уговора, 

као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 

 - бланко потписану и оверену меницу за добро извршење посла са назначеним 

номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ-а (безусловну и неопозиву, 

„по виђењу“ и „без протеста”), са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који 

је закључен Уговор; 

 - Менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности Уговора без 

ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен Уговор, 

клаузулама: безусловно, неопозиво, „по виђењу“ и „без протеста”, може поднети на 

наплату у случају неизвршења уговорних обавеза; 

 - Потврду о извршеној регистрацији менице;  

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани 

потписи Пружаоца услуге. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан 

са потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази.  

По завршеном послу Наручилац ће нереализовану меницу вратити, на писани 

захтев Пружаоца услуге. 
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РОК И НАЧИН ПРУЖАЊА УСЛУГА 

Члан 5. 

 Пружалац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца са извршењем услуге крене 

одмах по потписивању Уговора. 

Понуђач коме буде додељен Уговор у обавези је да након сваке завршене фазе 

пројекта,  достави кратак наративни извештај о реализованим услугама како је 

предвиђено за сваку од наведених фаза. 

Понуђач коме буде додељен Уговор у обавези је да, након извршене услуге у 

целости, достави Наручиоцу завршни Извештај о извршеним услугама. 

 Рок за завршетак свих активности за предметну набавку (реализацију уговора) је 

__________ дана од дана потписивања уговора, најкасније до 10.12.2019. године, осим у 

случају непланираних догађаја/активности, а које не зависе од понуђача са којим је 

закључен уговор за предметну набавку. 

Стручна комисија Наручиоца може, ако утврди да достављени извештаји садрже 

недостатке, да тражи од Пружаоца услуге да исте преправи, доради или измени, а све у 

складу са поднетом Понудом. 

Пружалац услуге се обавезује да услугу из члана 1. овог Уговора изврши у свему 

према важећим законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту посла, под 

условима из конкурсне документације и прихваћене Понуде.  

 

 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА 

Члан 6.  

 Пружалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања 

писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на начин 

прописан Законом. 

 

 

КОМУНИКАЦИЈА И ПРАЋЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

Члан 7. 

Комуникација између Наручиоца и Пружаоца услуга, а у вези са реализацијом овог 

уговора, одвијаће се електронским путем или путем телефакса преко координатора који су 

за то одређени. 
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За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза Наручилац ће решењем 

образовати Стручну комисију. 

За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза одговорно лице 

Пружаоца услуге  је ______________________________, телефон:________________, 

електронска пошта:________________________________(попуњава Пружалац услуге). 

 

 

ВИША СИЛА 

Члан 8. 

 У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне или 

друге стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране 

се ослобађају извршења обавеза за време док трају наведене околности и по основу овога 

ниједна од уговорних страна нема право на било какву накнаду. 

 Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писаним путем да обавести другу 

уговорну страну о настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и тренутку 

престанка тих околности. 

 Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су јој биле 

познате у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза. 

 У случају да околности из става 1. овог члана трају дуже од 30 (тридесет) дана 

свака уговорна страна може раскинути Уговор. 

 

 

ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА 

Члан 9. 
 Уговор се закључује до извршења свих уговорних обавеза, а најкасније до 

10.12.2019. године.   

 Уговорна обавеза Извршиоца по предметној набавци се завршава достављањем 

пројеката Наручиоцу с тим дa прojeкaт на техничку ревизију дoстaви oдгoвoрнoм 

држaвнoм oргaну уз oбaвeзу дoстaвљaњa дoкaзa Нaручиoцу o прeдajи предметног прojeктa 

нa тeхничку рeвизиjу. 

 У случају примедби од стране техничке ревизије Извршилац је дужан да исте 

отклони у року од 15 радних дана од дана достављања примедби на пројекат. 

Техничка контрола предметног пројекта иде на терет Наручиоца. 

Наручилац је предвидео могућност повећања укупне вредности уговора под 

следећим, кумулативно постављеним, условима: 

 а) повећање укупне вредности уговора не може прећи 5% укупне вредности 

уговора; 
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 б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у уговору, постоје 

расположива средства на конту са кога се набавка финансира,  сходно Закону о буџету за 

2019. годину и финансијском плану Наручиоца; 

или 

 - продужење трајања уговора, искључиво уколико то дозвољавају позитивни 

прописи и искључиво уколико, у тренутку потписивања анекса уговора којим се његово 

трајање продужава, нису утрошена расположива средства прецизирана као максимална 

вредност уговора односно постоје законски основи за  увећање укупне вредности уговора. 

 в) измене рокова извршења у случају да нису проузроковани од стране Извршиоца 

већ изкључиво због оправданих разлога од стране Наручиоца или више силе. 

 

 Евентуално измене уговора вршиће се на основу образложеног захтева стручне 

комисије која су задужена за праћење реализације уговора и потврде финансијске службе 

o расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора  (члан 115. ЗЈН), након 

чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора. 

 Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна 

не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

 Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 

обавештења о раскиду уговора. 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор у следећим 

случајевима: 

  1) ако се утврди да Извршилац неоправдано касни са пружањем услуге према 

утврђеном року и то дуже од 8 календарских дана;  

 2) ако Извршилац услуге, исту не пружа у складу са техничком спецификацијом;  

 3) ако услуга коју Извршилац пружа не одговара прописима и стандардима за 

уговорену врсту посла и Извршилац није поступио по примедбама Наручиоца; 

 4) ако Извршилац услуге из неоправданих разлога прекине са пружањем услуге. 

 

 Уговор се раскида писменом изајвом која садржи основ за раскид уговора и иста се 

доставља другој уговорној страни. У случају раскида овог Уговора изазваног кривицом 

Извршиоца, сву штету која настане раскидом уговора сноси Извршилац услуге, а овај 

уговор признаје за извршну исправу без права приговора. 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

 На све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
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 Сва спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно. У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног 

суда у Београду. 

 Саставни део овог Уговора је Понуда Пружаоца услуге и њени саставни делови 

Техничке карактеристике предмета набавке (спецификација). 

 

 

Члан 11. 

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

примерка налазе код сваке уговорне стране.      

   

 

за ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ 

ДИРЕКТОР  

  за НАРУЧИОЦА 

градоначелник 

 

                   (обавезно потписати)                                              Павле Марков                                                       
 

 

 

Остали учесници у заједничкој понуди: 

1.___________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________ 
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VII  

УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 1. Језик 

 Конкурсна документација се припрема и поступак јавне набавке води на српском 

језику. 

 Понуда се попуњава на српском језику. Понуда која се не попуни на српском 

језику сматраће се неприхватљивом. 

 Докази наведени у делу конкурсне документације - Обавезни и додатни услови 

којима се доказују наведени услови, као и све изјаве које су део конкурсне документације 

(садржане у Обрасцима изјава)  достављају се на српском језику (осим уколико је за неки 

од доказа изричито наведено супротно). 

 Уколико су остала приложена документа сачињена на енглеском језику,  не морају 

бити преведена (осим уколико је за неки од доказа изричито наведено супротно), с тим да 

Наручилац задржава право да, уколико је то потребно, накнадно захтева превод потребне 

документације сачињене на енглеском језику (о трошку понуђача).  

 Уколико су остала приложена документа сачињена на страном језику који није 

енглески,  морају бити преведена на српски језик од стране овлашћеног преводиоца за тај 

језик.  

 

 2. Начин подношења понуде 

 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. 

 Понуде се достављају на адресу: Град Кикинда,Трг српских добровољаца бр.12 

,Кикинда Коверат са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-

НЕ ОТВАРАЈ - Услуга израде пројекта екоремедијације и валоризације девастираних 

акватичних система на подручју града Кикинде - ЕРМ ПЛАН –, ЈН број 56/2019“.  

 Понуде треба да стигну на горе наведену адресу Наручиоца најкасније до 

09.09.2019.године до 11 часова. 

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 

понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
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подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по 

окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено.  

 Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације које понуђачи 

могу преузети на Порталу јавних набавки или интернет страници kikinda.org.rs. 

 Понуђач мора све обрасце и изјаве које су део конкурсне документације и чине 

саставни део понуде да попуни читко и потпише од стране одговорног лица. Понуђач није 

у обавези да попуни, потпише и овери само оне обрасце на којима је назначено у 

напомени да их понуђач не попуњава, јер нпр. не наступа са подизвођачима или понуда 

није заједничка. 

  

3. Измена, допуна и опозив понуде 

До истека рока за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни, измени и 

допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуда. Понуђач је дужан 

да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Достава измене, допуне или опозива понуде врши се на исти начин као достављање 

понуде, у затвореној коверти/кутији на којој је јасно назначено:  

Измена (односно допуна, односно измена и допуна, односно опозив) понуде за 

јавну набавку број JН 56/2019 - Услуга израде пројекта екоремедијације и валоризације 

девастираних акватичних система на подручју града Кикинде - ЕРМ ПЛАН –– НЕ 

ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте потребно је навести назив и адресу понуђача. Уколико 

понуду подноси група понуђача, на полеђини је потребно то назначити и навести називе и 

адресе свих учесника у заједничкој понуди.     

Измена и/или допуна понуде мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити 

њену стварну садржину као и стварну садржину измењене/допуњене понуде у циљу 

могућности упоређивања исте са другим понудама. У супротном, сматраће се да 

измена/допуна понуде није достављена и разматраће се првобитно достављена понуда. 

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

своју понуду. 

 

 4. Понуда са варијантама 

  Понуда са варијантама није дозвољена, те неће бити ни разматрана као прихватљива. 

 

            5. Валута и цена у понуди  

 Цена изражена у понуди мора бити исказана у динарима без ПДВ-а, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.  
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Понуђена цена за предметну набавку је фиксна за време трајања уговора.  

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

складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

    

 6. Средство финансијског обезбеђења      

Средство обезбеђења за повраћај авансно уплаћених средстава 

Средство обезбеђења за повраћај авансно уплаћених средстава је бланко соло 

меница саодговарајућим меничним овлашћењем и доказом о регистрацији менице. 

Понуђач који својом понудом тражи авансно плаћање је дужан да уз понуду достави  

попуњено и од стране овлашћеног лица понуђача потписано одговарајуће менично 

овлашћење, које потписује лице чији су подаци и начин потписивања садржани у картону 

депонованих потписа.   

Текст меничног овлашћења за повраћај авансно уплаћених средстава садржан је у 

Обрасцу 5 који се налази у поглављу V конкурсне документације. Образац меничног 

овлашћења је потребно попунити уношењем свих тражених података (подаци о понуђачу,  

број менице, номинални износ и осталих података које је Наручилац оставио непопуњене 

у обрасцу меничне изјаве),  с тим да се податак о датуму уговора не попуњава. 

 

 Уколико понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци,  дужан је да,  најдоцније у 

року од 5 радних дана од дана потписивања уговора, на име средства финансијског 

обезбеђења за повраћај авансно уплаћених средстава, преда наручиоцу: 

1.бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од 

стране овлашћеног лица понуђача  у складу са картоном депонованих,   

2. ново менично овлашћење,   

3.доказ о регистрацији менице и меничног овлашћења,   

4.копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде 

депоновани потписи Пружаоца услуге  

 

Средство обезбеђења за повраћај авансно уплаћених средства престаје да важи 

наредног дана од дана потписивања  Извештаја о извршењу.  

 Вредност средства обезбеђења за повраћај авансно уплаћених средстава једнака 

је  износу траженог/уговореног аванса. 

 Уколико понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за  

повраћај аванасно уплаћених средстава у назначеном року, уговор не ступа на снагу 

(одложни услов). У том случају, Наручилац ће обавестити Управу за јавне набавке да су се 

стекли услови за добијање негативне референце. 

 

Средство обезбеђења за добро извршење посла 
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   Средство обезбеђења за добро извршење посла  је бланко соло меница са  

одговарајућим меничним овлашћењем и доказом о регистрацији менице.   

 Сви понуђачису обавезни да уз понуду доставе попуњено и од стране 

овлашћеног лица понуђача потписано  одговарајуће менично овлашћење, као и копију 

картона депонованих потписа. 

 Менично овлашћење потписује овлашћено лице понуђача, чије су име и начин 

потписивања садржани у  картону депонованих потписа. 

Текст меничног овлашћења за добро извршење посла садржан је у Обрасцу 6 који 

се налази у одељку V конкурсне документације. Образац меничног овлашћења је потребно 

попунити уношењем свих тражених података (подаци о понуђачу,  број менице, 

номинални износ и осталих података које је Наручилац оставио непопуњене у обрасцу 

меничне изјаве),  с тим да се податак о датуму уговора не попуњава. 

У супротном, понуда ће бити одбијена због битног недостатка из члана 106, став 1, 

тачка 3. ЗЈН. 

У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља понуђач 

који је у Споразуму одређен као понуђач  који ће у име групе понуђача дати средство 

обезбеђења (погледати тачку 7. овог Упутства). 

 

 Понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци (добављач) обавезан је да, у 

уговореном року, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда 

наручиоцу: 

 1.бланко соло меницу чији је број наведен у меничном овлашћењу, потписану од 

стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа,   

 2. ново менично овлашћење,   

 3.доказ о регистрацији менице, 

    4. копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде 

депоновани потписи Пружаоца услуге.  

  

 Средство обезбеђења за добро извршење посла траје  10 (десет) дана дуже од рока 

трајања предметног уговора.  

Вредност  средства обезбеђења  за добро извршење посла утврђује се у износу који 

одговара висини од 10% од укупне (максималне)  вредности уговора без обрачунатог 

пореза на додату вредност.  

 Уколико понуђач коме је додељен уговор не обезбеди и не преда наручиоцу 

средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, уговор не ступа на 

снагу (одложни услов), Наручилац ће обавестити Управу за јавне набавке о стицању 

услова за негативну референцу, с тим да задржава право да потпише уговор са следећим 

најбоље рангираним понуђачем.    



  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА 
ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

страна 48 од 54 

ЈН 56/2019 

 

 

 7. Важење понуде 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. 

 У случају истека важења понуде, наручилац ће у писаном облику тражити од 

понуђача продужење рока важења понуде. Ако понуђач прихвати захтев за продужење 

рока важења понуде, не може мењати своју понуду. 

 

 8. Понуда са подизвођачима  

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са 

подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који 

не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

 Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 9. Заједничка понуда 

 Понуду може поднети група понуђача. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН 

и то податке о:  

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

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 

 члану групе који доставља средства обезбеђења. 
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 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

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

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

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

10. Трошкови припремања понуде 

 Понуђач може да попуни, потпише и овери Oбразац 3 конкурсне документације у 

поглављу V у коме представља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда не мора да попуњава, 

потписује и оверава овај образац.  

 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. 

 

11. Независна понуда 

 Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери Образац 4 у поглављу V – Изјава о 

независној понуди у конкурсној документацији. На тај начин он потврђује да је понуду 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

12. Негативне референце 

 Наручилац ће одбити понуду уколико дође у посед неког од доказа из члана 82. 

Закона о јавним набавкама. Наручилац је дужан да Управи за јавне набавке одмах и без 

одлагања достави доказ негативне референце, у свему у складу са чланом 83. ЗЈН. 

 

13. Посебни захтеви наручиоца од којих зависи прихватљивост понуде  
 

13.1. Начин и рок плаћања 

Наручилац дозвољава могућност авансне исплате дела цене  и то до висине од 

највише  50% од укупно уговорене цене, при чему авансну уплату обавезно прати меница 
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као средство финансијског обезбеђења за   авансно плаћање. Наручилац неће прихватити 

понуду понуђача који у својој понуди наведе да тражи аванс преко 50% од укупно 

понуђене цене. 

(Захтев за авансну уплату дела цене наводи се уписивањем на одговарајуће  место у 

Обрасцу финасијске понуде). 

Плаћање аванса врши се на основу авансног рачуна, а по достави средства 

обезбеђења за повраћај авансно уплаћених средстава. 

Плаћање (преосталог дела) уговорене цене вршиће се након уредно сачињеног 

рачуна односно уредно извршене услуге, у оквирном року који не може бити краћи од 15 

нити дужи од 45 дана од дана пријема уредно сачињеног рачуна. (Нуди се уписивањем на 

одговарајуће место у Обрасцу финансијске понуде)  
 

   14. Заштита података и поверљивост 

 Наручилац је дужан да чува поверљиве све податке о понуђачима у складу са 

чланом 14. ЗЈН. Наручилац може да захтева заштиту поверљивости података које ставља 

на располагање у складу са чланом 15. ЗЈН. 

 

15. Додатне информације и/или појашњења у вези са припремањем понуде   
 Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на e-mail:javne.nabavke@kikinda.org.rs или Град Кикинда,Трг 

српских добровољаца бр.12,Кикинда  затражити од Наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може указати Наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуде.  

 Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за је услуга израде 

пројекта екоремедијације и валоризације девастираних акватичних система на подручју 

града Кикинде - ЕРМ ПЛАН –, ЈН бр. 56/2019”. 

 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.  
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 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. ЗЈН, и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

Радно време Наручиоца је понедељак-петак од 7.30 до 15.30 часова. 
 

16. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, контрола и 

допуштене исправке  

 После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

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

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

односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

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

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

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

  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. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

 18. Начин и рок за подношење Захтева за заштиту права понуђача са 

детаљним упутством о садржини потпуног захтева 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија). Радно време наручиоца је понедељак-петак од 7.30 до 15.30 часова. 

 Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом 

на e-mail: javne.nabavke@kikinda.org.rs или препорученом пошиљком са повратницом на 

адресу наручиоца. 

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву 

за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

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

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте 

није отклонио.  

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

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет 

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

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

за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока. 

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

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

које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 

захтева.  

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

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

 Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

 Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и оверена;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 

као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 

извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 

трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Град Кикинда; јавна набавка број 56/2019;  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и оверена 

од стране  банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 

права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а 

који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

ЗЈН и другим прописом. 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
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 19. Измене током трајања уговора - члан 115. ЗЈН: 

Наручилац је предвидео могућност повећања укупне вредности уговора под 

следећим, кумулативно постављеним, условима: 

 а) повећање укупне вредности уговора не може прећи 5% укупне вредности 

уговора; 

 б) у тренутку повећања укупне вредности назначене у уговору, постоје 

расположива средства на конту са кога се набавка финансира,  сходно Закону о буџету за 

2019. годину и финансијском плану Наручиоца; 

или 

 -продужење трајања уговора, искључиво уколико то дозвољавају позитивни 

прописи и искључиво уколико, у тренутку потписивања анекса уговора којим се његово 

трајање продужава, нису утрошења расположива средства прецизирана као максимална 

вредност уговора односно постоје законски основи за  увећање укупне вредности уговора. 

 в) измене рокова извршења у случају да нису проузроковани од стране Извршиоца 

већ изкључиво због оправданих разлога од стране Наручиоца или више силе. 

 

 Евентуално измене уговора вршиће се на основу образложеног захтева лица која су 

задужена за праћење реализације уговора и потврде финансијске службе o 

расположивости средстава, а по донетој одлуци о измени уговора  (члан 115. ЗЈН), након 

чега уговорне стране потписују одговарајући анекс уговора. 
  

20. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

 Приликом сачињавања понуде, понуђач није у обавези да употребљава печат 

 


