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Наручилац: Општинска управа општине Бајина Башта 

Улица: Душана Вишића бр. 28 

Број набавке: 40/21 

Број: 404-60-3/2021 

Дaтум: 24.06.2021. године 

 

 

 На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 

91/2019) и члана 46. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки у 

Општинској управи општине Бајина Башта 01 Број: 06-31/2020, наручилац Општинска 

управа општине Бајина Башта упућује следећи: 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –  

НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:   

Општинска управа општине Бајина Башта, Душана Вишића бр. 28, http://bajinabasta.rs/, 

позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са 

Позивом за подношење понуда. 

 

Предмет набавке: 

Услуге надзора над извођењем машинских радова на реконструкцији дела топловода у 

улици Кнеза Милана Обреновића. 

 

Врста наручиоца: 

Орган јединице локалне самоуправе. 

 

Врста поступка набавке: 

Набавка на коју се закон не примењује. 

 

Процењена вредност: 

125.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Врста предмета: 

Услуге. 

 

Главна CPV ознака:  

79714000 – Услуге надзора. 

 

Додатна ЦПВ ознака: / 

 

Критеријуми за доделу Уговора: 
Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу Уговора на основу: Цене. Уколико две или 

више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико ни након примене горе 

наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели Уговора, 

http://bajinabasta.rs/
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наручилац ће Уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 

писмено обавестити све привредне субјекте који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 

једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба 

наручилац ће извршити јавно, у присуству представника привредних субјеката, и то тако 

што ће називе привредних субјеката исписати на одвојеним папирима, који су исте 

величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 

папир. Привредни субјект чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен Уговор. 

Привредним субјектима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 

 

Подаци о варијантама: 

Варијанте нису дозвољене. 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Општинска управа 

општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта до 29.06.2021. 

године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања. Привредни субјект који не 

доставља понуду преко поште, предајe је на писарници Општинске управе општине Бајина 

Башта, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у 

позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је вратити неотворену привредном 

субјекту, са назнаком да је поднета неблаговремено. Привредни субјект може да измени, 

допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се 

припрема и подноси у складу са позивом.  Пожељно је да привредни субјект не издваја из 

целине делове позива за подношење понуда које сматра непотребним, нити да им мења 

место.   

 

Понуду састављену према датом упутству, потребно је доставити у затвореној - 

запечаћеној коверти са назнаком „Набавка на коју се закон не примењује (услуге) бр. 40/21 

– Услуге надзора над извођењем машинских радова на реконструкцији дела топловода у 

улици Кнеза Милана Обреновића – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општинска управа 

општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28. Коверта на предњој страни мора имати 

заводни број привредног субјекта, а на полеђини мора бити оверена печатом привредног 

субјекта. На полеђини коверте привредни субјекти су обавезни да назначе назив, седиште, 

адресу и особу за контакт.  Привредни субјект може да поднесе само једну понуду. Понуду 

доставити на српском језику. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Поступак отварања понуда одржаће се 29.06.2021. године у 11:30 часова, у пословним 

просторијама Општинске управе општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28. 

 

Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети у року од 5 (пет) дана од дана отварања 

понуда.  
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Привредни субјект је дужан да у својој понуди приложи следећа документа: 

 

- Образац понуде (попуњен и потписан) 

- Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

(потписана) 

- Модел Уговора (попуњен на предвиђеним местима и потписан) 

 

Контакт: 

Заинтересована лица могу, у писаном облику, од наручиоца тражити додатна појашњења 

или информације у вези са припремањем понуде. Електронска адреса за контакт је 

javnenabavkebb@gmail.com уз назнаку Захтев за додатним инфорамцијама за набавку: 

„Услуге надзора над извођењем машинских радова на реконструкцији дела топловода у 

улици Кнеза Милана Обреновића“.    

 

Напомена: 

Употреба печата није обавезна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:javnenabavkebb@gmail.com
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OПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

Предметна набавка подразумева пружање услуге стручног надзора која ће се 

вршити над извођењем машинских радова на реконструкцији дела топловода у улици 

Кнеза Милана Обреновића. 

 

Услуга стручног надзора над извођењем радова спроводиће се на основу техничке 

документације и предмера који је у прилогу Позива за подношење понуда. 

 

Вредност машинских радова износи: 7.386.148,00 динара без ПДВ-а. 

 

Услуга стручног надзора подразумева: 

 

 1. контролу извођења радова према техничкој документацији; 

 2. увођење извођача радова у посао и достава Решења о именовању лица за вршење 

стручног надзора над радовима у складу са важећим законским прописима који уређују 

ову област; 

 3. контролу поштовања рокова код извођења радова (утврђивање рока почетка 

радова праћење радова по оперативном плану); 

 4. контролу и проверу квалитета извођења свих радова и примену прописа и 

стандарда и техничких норматива, укључујући стандарде приступачности;  

 5. контролу трошења средстава по намени, динамици и висини; 

 6. контролу и оверу количина свих изведених радова; 

 7. проверу да ли постоје докази о квалитету грађевинских производа, опреме и 

постројења који се уграђују;  

 8. давање упутства извођачу радова;  

 9. путем грађевинског дневника усмеравање извођења радова у складу са техничком 

документацијом и потписаним Уговором; 

10. оверу привремене  ситуације и окончане ситуације; 

11. сарадњу са пројектантом ради обезбеђења технолошких и организационих 

решења за извођење радова као и решавање других питања која се појаве у току извођења 

радова, а по захтеву Наручиоца. 

 

Стручни надзор могу да врше лица која испуњавају услове одговорног извођача 

радова прописане Законом о планирању и изградњи Републике Србије, Правилником о 

садржини и начину вођења стручног надзора као и осталим позитивним прописима којима 

се уређује предметна област, односно поседују одговарајућу лиценцу Инжењерске Коморе 

Србије.  

 

У вршењу стручног надзора на објекту не могу да учествују лица која су запослена 

у привредном друштву, односно другом парвном лицу или предузетничкој радњи које је 

извођач радова на том објекту, лица која врше инспекцијски надзор, као и лица која раде 

на пословима издавања грађевинске дозволе у органу надлежном за издавање грађевинске 

дозволе.  
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Стручни надзор предметне набавке се врши од почетка извођења свих врста радова, 

односно од увођења у посао изабраног извођача радова и траје до завршетка извођења 

радова, односно до извршене примопредаје радова, сачињавања Записника о извршеној 

примопредаји радова који потписују без примедбе наручилац, надзорни орган и извођач 

радова. 

 

Потенцијални понуђач може, уз претходну најаву да обиђе објекат на ком ће се 

изводити радови пре подношења понуде, у циљу упознавања са фактичким стањем 

предмета радова. Понуђачи који обилазе објекат дужни су да се са писменим овлашћењем 

и са именима лица која ће вршити обилазак, јаве лицу за контакт наручиоца – Велимир 

Радовановић број телефона 060/724-00-72. 

 

Обилазак објекта биће омогућен сваког радног дана у периоду од 10:00 часова до 

14:00 часова. 
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ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР  

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА 

 

1. Основи за искључење 

 

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела 

Услов 

Да привредни субјект или његов законски заступник није осуђен за 

једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном 

пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом 

утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и 

даље примењује. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.2. Порези и доприноси 

Услов 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза. 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса 

за обавезно социјално осигурање. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 

Услов 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области заштите животне средине. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области социјалног права. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области радног права. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.4 Сукоб интереса 

Услов 
Да привредни субјект није свестан неког сукоба интереса због свог 

учествовања у поступку јавне набавке. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.5. Непримерен утицај на поступак 

Услов 

Да привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши 

непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, дошао до 

поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 

јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на 

одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног 

субјекта или доделе уговора. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
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2. Списак пружених услуга 

 

Услов 

Да је у периоду од 2019. године до дана слања позива за подношење 

понуда извршио услуге надзора над извођењем машинских радова на 

изградњи и/или реконструкцији топловода у износу од минимум 

250.000,00 динара без ПДВ-а. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

 

3. Технички и стручни капацитет 

 

Услов 

Да привредни субјект има у радном односу на неодређено или одређено 

време или ангажованог по основу уговора ван радног односа 

одговорног извођача радова са личном лиценцом и то: 

 

410 (МИ 06-01.1) – 1 извршилац 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Деловодни број привредног субјекта: ______________ од ______.______.2021. године; 

 

Назив привредног субјекта:_____________________________________________________; 

 

Адреса: _______________________________________; Поштански број: ______________; 

 

Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________; 

 

Одговорно лице: ________________________; Ел. пошта: ________________________; 

 

Текући рачун: ____________________________ код банке ________________________; 

 

 

ПОНУДА ЗА: 

 

Услуге надзора над извођењем машинских радова на реконструкцији дела топловода у 

улици Кнеза Милана Обреновића 

 

 

Понуду подносимо: 

 

а) самостално 

б) са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 

 

 

 

Попуњава се у случају подношења понуде са подизвођачем 

Назив подизвођача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
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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: 

 

 
 

Попуњава се у случају подношења заједничке понуде 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Страна 10 од 14 

 

Понуда се састоји из следећег: 

 

Табеларан приказ понуде. 

 

Врста услуге 
Укупан износ без 

ПДВ-а 

Посебно исказан  

ПДВ-20% 

Укупан износ са 

ПДВ-ом 

1 2 3 2+3 

Услуге надзора над 

извођењем машинских 

радова на реконструкцији 

дела топловода у улици 

Кнеза Милана Обреновића 

  

 

 

Словима: ( __________________________________________________________________ ) 

 

2. Рок важења понуде ______ календарских дана (не може бити краћи од 30 дана од дана 

отварања понуда); 

3. Начин плаћања је вирмански; 

4. Плаћање је у року од 45 бескаматних календарских дана од дана испостављања фактуре 

за извршене услуге; Авансно плаћање није дозвољено; 

5. Привредни субјект је у систему Пдв-а:      1. Да   2. Не  (заокружити одговарајући 

одговор). 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ИЗЈАВА 

О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА 

 

 

    Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђујем да 

 

Привредни субјект _______________________________________________________  

                                                          (навести назив привредног субјекта) 

 

матични број: ____________________, пиб: ___________________ у поступку набавке на 

који се Закон не примењује број 40/21 – Услуге надзора над извођењем машинских радова 

на реконструкцији дела топловода у улици Кнеза Милана Обреновића, испуњава 

критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта. 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ  УСЛУГА 

-Услуге надзора над извођењем машинских радова на реконструкцији дела 

топловода у улици Кнеза Милана Обреновића- 

  

Закључен у Бајиној Башти између: 

 

1. Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 

Бајина Башта, Матични број: 07355866, ПИБ: 101960656, коју заступа начелник Зорка 

Радоичић, као Наручилац (у даљем тексту – Наручилац), с једне стране, и 

 

2. ______________________________, ул. _________________________ бр. ________ из 

________________, матични број: _________________, ПИБ: ___________________, кога 

заступа предузетник/директор _______________________, као Добављач (у даљем тексту 

– Добављач), с друге стране, којим су се уговорне стране споразумеле о следећем: 

 

-УВОДНЕ ОДРЕДБЕ– 

 

- да је Наручилац на основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник 

РС“, бр. 91/2019) и на основу Позива за подношење понуда за набавку услуга – Услуге 

надзора над извођењем машинских радова на реконструкцији дела топловода у улици 

Кнеза Милана Обреновића објављеног на интернет страници Наручиоца, спровео 

поступак набавке на који се Закон не примењује по одлуци Наручиоца бр. 404-60-2/2021 

од 22.06.2021. године; 

 

-  да је Добављач доставио понуду број _____________ од ___.___.2021. године, која у 

потпуности одговара захтевима Наручиоца из Позива за подношење понуда и која чини 

саставни део овог уговора; 

 

- да је Наручилац у складу са чланом 146. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Добављача и Одлуке о додели уговора број _____________ од ___.___.2021. године 

изабрао Добављача, чиме  су  се стекли  услови  за  закључење Уговора. 

 

Добављач ће услуге извршавати из предметног уговора (заокружити и попунити):  

 

а) самостално;  

 

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 
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__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

в) заједнички у групи са: 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

_________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

 

Члан 1. 

 

 Наручилац поверава, а Добављач, као најповољнији понуђач, изабран у поступку 
набавке -  Услуге стручног надзора прихвата обавезу да са својим стручним радницима за 

потребе наручиоца изврши услугу  стручног надзора над извођењем машинских радова на 

реконструкцији дела топловода у улици Кнеза Милана Обреновића под условима 

утврђеним овим уговором. 

                                                           Члан 2. 

 

Добављач се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према важећим 

законским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за ову 

врсту посла, правилима струке и својој понуди од __. __. 2021. године. 

 

                                                                        Члан 3. 

 

 На основу прихваћене Понуде Добављача од __. __. 2021. године уговорне стране 

утврђују да накнада за уговорене услуге  износи ______________ динара без ПДВ – а, 

_________________ динара са ПДВ – ом.  

Ценом из става 1. овог члана обухваћена је услуга вршења стручног надзора у току 

извођења радова, у складу са усвојеном понудом број __. __. 2021. године. 

Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су финансијским планом за 2021. 

годину. 

Члан 4.   
  

Уговорени износ из члана 3. овог уговора је фиксни  до завршетка уговореног рока.  

 

                                                            Члан 5. 

 

Плаћање извршених услуга по овом уговору наручилац ће вршити у року од 45 дана 

од дана извршења услуге и испостављања фактуре од стране Добављача. 

 



 

 

Страна 14 од 14 

 

                  Члан 6. 

 

Уговор се закључује до окончања реализације радова започетих у уговорном 

периоду. 

 

        Члан 7. 

 

 На односе уговорних страна поводом извршења уговореног посла који нису 

уређени овим уговором примењиваће се Закон о планирању и изградњи, Закон о 

облигационим односима и други прописи који се односе на уговорену врсту посла и 

плаћање. 

 

                                                                         Члан 8. 

 

 У случају да се спор не може решити на напред наведени начин надлежан је 

Привредни суд у Ужицу 

 

    Члан 9. 

 

Уговор је сачињен у 4 примерка истоветног текста, од којих се по 2 примерка 

налазе код обе уговорне стране. 

 

 

 

 

 Наручилац:  Добављач: 

 

М.П. ________________________ М.П. ________________________ 

 Зорка Радоичић, начелник 

Општинске управе општине 

Бајина Башта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


