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Наручилац: Општинска управа општине Бајина Башта 

Улица: Душана Вишића бр. 28 

Број набавке: 52/21 

Број: 404-89-3/2021 

Дaтум: 12.10.2021. 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: 

Израда пројектне документације за реконструкцију улице Кнеза Милана Обреновића на 

КП број 1732 КО Бајина Башта. 

 

Врста наручиоца: 

Орган јединице локалне самоуправе. 

 

Врста поступка набавке: 

Набавка на коју се закон не примењује. 

 

Процењена вредност: 

/ динара без ПДВ-а. 

 

Врста предмета: 

Услуге. 

 

Главна CPV ознака:  

71320000 – Услуге техничког пројектовања. 

 

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 краћи рок извршења услуге. Уколико ни након примене 

горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели 

http://bajinabasta.rs/
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Уговора, 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 извршења услуге. 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 19.10.2021. 

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. 52/21 

– Израда пројектне документације за реконструкцију улице Кнеза Милана Обреновића на 

КП број 1732 КО Бајина Башта – 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 19.10.2021. 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) 

- Образац структуре понуђене цене (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: 

„Израда пројектне документације за реконструкцију улице Кнеза Милана Обреновића на 

КП број 1732 КО Бајина Башта“.    

 

Напомена: 

Употреба печата није обавезна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:javnenabavkebb@gmail.com
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OПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

За израду  пројекта реконструкције Улице Милана Обреновића на кп. број 1732 К.О. 

Бајина Башта (део катастарске парцеле од раскрснице са Улицом Браће Нинчића до 

Улице Светосавске - као шеталишта и од раскрснице са Улицом Светосавском до Ул. 

Вука Караџића - као отворене за јавни саобраћај)  

 

Урбанистичким пројектом реконструкције главне улице и трга у Бајиној Башти на 

кат. парцелама бр. 930/1, 930/2, 930/3, 930/4, 930/5, 935/2 и 850 и деловима кат. парцела бр. 

1732, 1128 и 931 КО Бајина Башта, у оквиру треће фазе реализације предвиђено је уређење 

шеталишта од раскрснице са улицом Браће Нинчића све до раскрснице са Светосавском 

улицом, а четврта фаза обухвата уређење од Светосавске улице до раскрснице са улицом 

Вука Караџића. 

Пројектовати  реконструкцију Улице Кнеза Милана Обреновића од Улице Браће Нинчић  

до улице Вука Караџића, као пешачку зону до Светосавске улица која остаје отворена за 

саобраћај. Од Светосавске улице до Улице Вука Караџића пројекат реконструкције 

урадити тако што ће тај део бити отворен за саобраћај као плато у једном нивоу са 

обележеним паркинг местима и пешачким површинама.  

Пројектоване саобраћајне површине и паркинг простор својим положајем и 

габаритима као и коловозном конструкцијом морају омогућити приступ комуналном и 

противпожарном возилу, ради прикупљања и одвожења комуналног отпада и гашења 

евентуалног пожара. 

Циљ пројекта: максимално искоришћење потенцијала локације; повећање вредности и 

атрактивности локације кроз третман архитектонске форме, обликовања, примењене 

материјале; прилагођеност за старије особе и особе са посебним потребама. 

 

При изради пројекта посебно треба водити рачуна о функционалној организацији 

простора; односу предложеног решења са окружењем; савременим тенденцијама у 

обликовању; обликовању простора слободне јавне површине и визуелном идентитету 

потеза дуж улице, као и и рационалности решења. 

 

 У оквиру реконструкције пројектовати комплетну замену асфалтне подлоге гранитним 

плочама или вибропресованим бетонским елементима (бехатоном), димензија 40x40цм 

или 60x40цм, у две боје, која ће се уклопити у поплочање прве и друге фазе 

реконструкције – за деоницу од Ул. Браће Нинчић до Светосавске. 

За део саобраћајнице који остаје слободан за колски саобраћај предвидети нови застор од 

асфалта – деоница од Ул Светосавске до Вука Караџића.  

 

 Партерни садржаји као и линија раздвајања две боје камена треба да истакну 
асиметричност у простору која подржава садржаје у објектима једног и дугог уличног 

фронта.  

 При пројектовању рачунати на простор за организацију  летњих башти.  



 

 

Страна 5 од 16 

 

 Дуж шеталишта  профилацијом камена предвидети  линију за несметано 

кретање слабовидих лица,  а нивелацијом и рампама обезбедити кретање инвалидних 

лица.  

 У нивелационом смислу се уклопити у све коте подова објеката са обе стране 
регулације, као и нивелацију контактних саобраћајница.  

 Део шеталишта треба опремити одговарајућум урбаним мобилијаром и 
дефинисати позиције истог. 

 Све атмосферске воде усмерити у колектор кишне каналиације, како са кровова 
објеката, тако и са будућих саобраћајних површина.  

 Шеталиште је потребно осветлити типом светиљки које су на Тргу Душана 

Јерковића, самим тим у пројекту је потребно ускладити распоред и количину светиљки 

које су потребне на задатој површини. 

 Урадити валоризацију постојећег зеленила и размотрити могућност замене 
постојећих стабала. 

 

Инсталације 

По потреби, у оквиру пројекта реконструкције урадити пројекте уличних  инсталација које 

су планиране датим условима као и програмима надлежних комуналних служби. 

 

Поклопце разних уличних инсталација  треба уклопити у завршну обраду партера  

 

Конструкција 

 

Коловозну конструцију пројектовати за пешачки саобраћај и приступ меродавних возила. 

Одабрано поплочање треба да задовољи наведена техничка својства. Избор тонова и врсте 

вршиће се уз сагласност пројектанта. 

 

Материјал за поплочавање мора поседовати веома добру отпорност према хабању, бити 

отпоран на деловање атмосферилија у чему је најзначајнија његова отпорност према 

деловању мраза као и средстава која се током зимских месеци користи за одмрзавање 

коловозних површина. Осим овога материјал за поплочавање треба да буде отпоран и на 

наглу промену темпаратуре при експлоатацији (квашење шеталишта при високим 

темпаратурама) 

 

Мобилијар  

Пројектовани мобилијар (клупе, канте за отпатке, држачи за бицикле и огласне табле) 

треба да буде примереног дизајна, усклађене материјализације и лоциран на тачкама 

могућег задржавања.  

 

Техничка документације треба да саджати: 

 

o Пројекат архитектуре  

o Пројекат хидротехничких инсталација  

o Пројекат електроенергетских инсталација 

o Пројекат саобраћајне сигнализације 
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o Пројекат озелењавања  

 

Техничку документацију урадити у складу са Законом о планирању и изградњи 

(„Сл.гласник РС“,бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013,- одлика УС, 50/2013 – одлука УС,98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и 

Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 

документације према класи и намени објеката („Сл.гласник РС“, бр.23/2015, 77/2015 и 

58/2016) и то: 

 

 Идејно решење (преузети из Урбанистичког пројекта) (ИДР) 

 Идејни пројект  (ИДП) и 

 Пројекат за извођење (ПЗИ) 
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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 извршених услуга 

 

Услов 

Да је понуђач у периоду од 2019. године до дана објављивања Позива за 

подношење понуда на интернет страници набавки реализовао минимум 

1 (један) уговор на изради пројектне документације за изградњу и/или 

реконструкцију путева и/или улица. 

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 пројектанта са личном лиценцом и то: 

 

300 (АП 02) или  310 (ГП 04-01) – 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: 

 

Израда пројектне документације за реконструкцију улице Кнеза Милана Обреновића на 

КП број 1732 КО Бајина Башта 

 

 

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: 

 



 

 

Страна 10 од 16 

 

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: 
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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 

Израда пројектне 

документације за 

реконструкцију улице Кнеза 

Милана Обреновића на КП 

број 1732 КО Бајина Башта 

  

 

 

Словима: ( __________________________________________________________________ ) 

 

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

отварања понуда); 

3. Начин плаћања је вирмански; 

4. Рок за израду пројектне документације: ____ календарских дана (максимално 60); 

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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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

Предмет набавке: Израда пројектне документације за реконструкцију улице Кнеза 

Милана Обреновића на КП број 1732 КО Бајина Башта; 

 

Понуђач:________________________________________________________________; 

 

Набавка на коју се Закон не примењује бр. 52/21 

 

 

Ред. 

бр. 

Опис позиције 
Јед. 

мере 
Колич. 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

(РСД) 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом (РСД) 

Укупно без 

ПДВ-а 

(РСД) 

Укупно са 

ПДВ-ом 

(РСД) 

1 2 3 4 5 6=3х4 6=3х5 

1. Идејно решење ком. 1     

2. Идејни пројекта ком. 1     

3. Пројекат за извођење ком. 1     

 

 

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а (1+2+3):  

ПДВ - 20%:  

УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ-ом (1+2+3):  

 

Упутство: Понуђач је обавезан да у обрасцу структура цене прецизно наведе: 

 

- цену по јединици мере са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а; 

- цену по јединици мере са свим трошковима са обрачунатим ПДВ-ом; 

- укупан износ без ПДВ-а који се добија множењем количине са ценом по јединици мере 

без ПДВ-а; 

- укупан износ са ПДВ-ом који се добија множењем количине са ценом по јединици мере 

са ПДВ-ом; 

- укупан износ са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а; 

- посебно исказан износ ПДВ-а; 

- укупан износ са ПДВ-ом. 

 

 

 

Место и датум:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног 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 52/21 – Израда пројектне документације за реконструкцију 

улице Кнеза Милана Обреновића на КП број 1732 КО Бајина Башта, 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 

-Израда пројектне документације за реконструкцију улице Кнеза Милана 

Обреновића на КП број 1732 КО Бајина Башта- 

  

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 – Израда 

пројектне документације за реконструкцију улице Кнеза Милана Обреновића на КП број 

1732 КО Бајина Башта објављеног на интернет страници Наручиоца, спровео поступак 

набавке на који се Закон не примењује по одлуци Наручиоца бр. 404-89-2/2021 од 

16.09.2021. 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 ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 
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в) заједнички у групи са: 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

_________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

Члан 1. 

Добављач се обавезује да за потребе Наручиоца посла изради пројектну документације за 

реконструкцију улице Кнеза Милана Обреновића на КП број 1732 КО Бајина Башта, на 

начин описан у Пројектном задатку, у свему према својој понуди број _____________ од 

___.___.2021. године која чини саставни део овог уговора, у року од ____ календарских 

дана од дана обостраног потписивања Уговора.  

Члан 2. 

Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца. Уговорени рок је 

продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани 

споразум.  

Члан 3. 

Уговорне стране су се споразумеле да укупна цена за пружање услуга описаних у члану 1. 

овог уговора износи _________________ динара без Пдв-а, односно ______________ 

динара са Пдв-ом  (и словима:_________________________________________________).  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу 

којих је одређена. Осим вредности рада, цена обухвата и све остале зависне трошкове. 

 

Плаћање ће се вршити на основу испостављеног рачуна за извршену услугу, у року од 45 

календарских дана. 

 

Обавезе по овом уговору које доспевају у наредној 2022. буџетској години биће 

реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2022. 

години, у складу са чл. 7. став 2. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и 

условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због 

природе расхода, захтевају плаћање у више година („Сл. гласник РС“, бр. 21/14 и 18/19). 

 

Члан 4. 

 

Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза  
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Меница за испуњење уговорних обавеза  

Добављач је обавезан да у тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од три дана од 

дана потписивања, Наручиоцу достави:  

 
1) Меницу која је: 

 

-издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“потписана од стране законског 

заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон 

о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. 

лист СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља), 

 

-евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу 

са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и 

овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 и 14/2020) и то 

документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним 

серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број 

набавке) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке). 

 

2) Менично писмо – овлашћење (Прилог 1) којим извођач овлашћује наручиоца да може 

наплатити меницу  на износ од 10% од вредности понуде (без ПДВ) са роком важења 

минимално 30 (тридесет) дана дужим од рока важења Уговора, с тим да евентуални 

продужетак рока важења Уговора има за последицу и продужење рока важења менице 

и меничног овлашћења, које мора бити издато на основу Закона о меници.  

 

3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и 
меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не 
потписује законски заступник понуђача. 

 

4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 
новчаним средствима Продавца код  пословне банке, оверену од стране банке на дан 
издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са 
меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона). 
 

5) Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила 
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења 
НБС). 
 

Меница може бити наплаћена у случају да извођач не буде извршавао своје уговорне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором и Конкурсном документацијом. 
 

Члан 5. 

Пројектна документација мора бити израђена на начин одређен овим уговором, 

пројектним задатком и у складу са прописима и правилима струке. 
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Ако Добављач не изради техничку докумантацију, односно њене делове по уговореном 

пројектном задатку и у складу са техничким прописима, као и према резултатима 

сопственог проверавања и правилима струке, Наручилац има право да захтева 

обустављање и даљу израду техничке документације, односно њеног дела, односно да 

захтева испуњење пројектованих уговорених обавеза.   

Члан 6. 

Приликом извршења услуге, квалитативну и квантитативну контролу ће вршити 
овлашћено лице Наручиоца, где ће приликом примопредаје пројекта сачинити Записник о 

примопредаји који потписују обе стране. 

 

Записник о квалитативној и квантитативној контроли мора бити сачињен у року од 
највише два дана од дана примопредаје предмета извршене услуге, којим се констатује да 
је услуга извршена у свему према захтевима наручиоца утврђеним Конкурсном 
документацијом. 

 

Видљиви недостаци у квалитету и очигледне грешке, констатоваће се у Записнику. 

Члан 7. 

 

Наручилац, када уредно обавести Добављача да урађена документација има неки 

недостатак, може захтевати да се тај недостатак отклони и да му за то одреди примерен 

рок.  

 

Наручилац има право и на накнаду штете утврђенe ставом 1. овог члана.  

 

Уколико Добављач не отклони недостатке у датом року (не дужем од 5 дана), Наручилац 

ће то утврдити на терет Добављача. 

 

Члан 8. 

 

Измене предметног Уговора, током трајања истог, уговараће се уз примену одредаба 

чланова 156-161 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19). 

 

Члан 9. 

Уколико Добављач не изврши своје услуге у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан 

закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно 

уговореног посла.  

 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Добављача, 

умањењем рачуна наведеног у фактури. 

 



 

 

Страна 18 од 20 

 

Члан 10. 

За све што овим уговором није предвиђено, примениће се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о јавним набавкама као и општи и посебни прописи за услуге која су 

предмет овог уговора. 

Члан 11. 

У случају спора надлежан је Привредни суд у Ужицу.  

 

Члан 12. 

Уговорне стране су уговор прочитале и исти, као израз своје слободно изражене воље, 

својеручно потписују.  

Члан 13. 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржавају уговорне 

стране. 

 

 

 

 

 Наручилац:  Добављач: 

 

М.П. ________________________ М.П. ________________________ 

 Зорка Радоичић, начелник 

Општинске управе општине 

Бајина Башта 
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ПРИЛОГ 1 

 

 

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 

16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна 

повеља) и Зaкoнa o платним услугама ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2018) и тачке 1, 

2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената 

платног промета  

 

ДУЖНИК: ……………………………………………………………………........................  

(назив и седиште Добављача)  

 

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Добављач): ..................................................................  

 

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Добављач): ................................................................... 

 

ПИБ ДУЖНИКА (Добављач): ........................................................................................  

 

и з д а ј е д а н а ............................ године  

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА 

БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ 

 

Корисник (Поверилац): Општинска управа општине Бајина Башта, Улица Душана Вишића 

број 28, 31250 Бајина Башта, матични број: 07355866, ПИБ: 101960656, текући рачун:    

840-42640-54 код банке: Управа за трезор  

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко сопствену меницу која је неопозива, 

без права протеста и наплатива на први позив, серијски број ___________________ 

(уписати серијски број), као средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних 

обавеза и овлашћујемо Општинску управу општине Бајина Башта, Улица Душана Вишића 

број 28, 31250 Бајина Башта, као Повериоца, да предату меницу може попунити до 

максималног износа од ___________________ (словима: 

_________________________________________________________________) динара, (у 

износу од 10% вредности Уговора без ПДВ), по Уговору о извршењу услуге – Израда 

пројектне документације за реконструкцију улице Кнеза Милана Обреновића на КП број 

1732 КО Бајина Башта, број ________________ од _______________ (заведен код 

Корисника - Повериоца) и број ________________ од _______________ (заведен код 

Дужника), уколико _______________________________ (назив Дужника), као Дужник не 

изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или неквалитетно.  

Издата бланко сопствена меница серијски број ______________ (уписати серијски број) 

може се поднети на наплату у року доспећа утврђеним Уговором број ________________ 

од _______________ године (заведен код Корисника - Повериоца) и број 

________________ од _______________ године (заведен код Дужника), тј. најкасније 30 

дана након истека рока трајања Уговора, с тим да евентуални продужетак рока трајања 

Уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за 

исти број дана за који ће бити продужен и рок трајања Уговора.  



 

 

Страна 20 од 20 

 

Овлашћујемо Општинску управу општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28, као 

Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од 

вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова, 

вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна 

Дужника, а у корист текућег рачуна Повериоца.  

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног Уговора дође до: 

промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за 

располагање новчаним средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена 

код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од 

значаја за правни промет.  

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

__________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).  

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 

(један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

 

 

Место и датум:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 

 

 

Прилог:  

-1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за испуњење 

уговорних обавеза,  

-овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног 

овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује 

законски заступник Добављача;  

-оверену фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за 

располагање новчаним средствима Добављача код пословне банке,  

-Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија 

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију 

менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)  

 

Менично писмо у складу са садржином овог Прилога се доставља уз Уговор;  

Напомена:  
- Основ издавања менице: испуњење уговорних обавеза 

 

 

 

 


