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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПИРОТ, Српских владара 77,  18300 

Пирот 

 

 

Матични број: 20813938  

ПИБ: 107492757 

 

 

КОНКУРСНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА – 3. измењена 

верзија  

JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 

 БРОЈ: 2/2020 

 
УСЛУГА  АНГАЖОВАЊА ИЗВРШИОЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 

 
 

 

ОБЈАВЉЕНА КОНКУРСНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
28.02.2020.  

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА 

НОВИ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ПОНУДА 

 

10.03.2020. год. до 12:00 ч 

 

13.03.2020. год. до 12:00 ч 

 
 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 
13.03.2020. год. у 12:15 ч 

 

Напомена: Конкурсна документација је усаглашена са Законом о 

агенцијском запошљавању чија је примена почела 01.03.2020. год.  
 

 

 

 

 

 

Пирот, фебруар 2020  
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), и чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 2/2020, деловодни број 01-126-1/20 од 27.02.2020. год. и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 2/2020, деловодни број 01-126-2/20 од 

27.02.2020. год. припремљена је 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у  поступку јавне набавке мале вредности: бр. 2/2020 - УСЛУГА  АНГАЖОВАЊА 

ИЗВРШИОЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
 

 

Садржај Конкурсне документације: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I 
 

Општи подаци о јавној набавци 
3 

 

 

 

 

II 

Врсту, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

4-6 

 

 

III 

Техничку документацију и планови, односно 

документација о кредитној способности наручиоца у 

случају јавне набавке финансијске услуге кредита 

6 

 

 

IV 

Условe за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона o јавним набавкама и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

7-16 

V 
 

Критеријуме за доделу уговора: 
17 

 

VI 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 
18-24 

 

VII Образац понуде 
25-28 

 

VIII 

 

Образац структуре понуђене цене,са упутсвом како да се 

попуни 

29 

 

IX Образац трошкова припреме понуде 
30 

 

X 

Образац изјаве о независној понуди 
31 

 

XI 

Модел уговора 
32-35 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

I-1. Подаци о наручиоцу  

Наручилац: Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот  

Адреса: Српских владара 77,18300 Пирот 

Интернет страница: www.jpplanpirot.rs   

  

2. Врста поступка јавне набавке  

Предметна јавна набавка бр. 2/2020 спроводи се у поступку јавне набавке мале 

вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 

 

3. Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке број 2/2020 је набавка услуга ангажовања извршиоца за 

обављање послова 

 

Процењена вредност  је  3.500.000,00 дин. без ПДВ-а   

 

ОРН:  79610000 – услуге запошљавања. 

 

4. Циљ поступка  

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

  

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка  

Не спроводи се резервисана јавна набавка 

  

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација  

Не спроводи се електронска лицитација 

 

9. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Миленка Младеновић 

Е - mail адреса: milenka.mladenovic@gmail.com  

 

I-2 Партије 

 

Предметна јавна набавка ниje   обликована  у партије 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И  

ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 

И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 

СЛ.   

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. ЈН-2/2020 је услуга ангажовања извршиоца за обављање 

послова из спецификације послова која представља саставни део конкурсне 

документације. 

Ознака из општег речника набавке ОРН: 79610000 – услуге запошљавања. 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена, ( збир нето 

накнаде увећане за одговарајуће порезе и допиносе ангажованих радника, на терет 

радника и на терет послодавца, и провизија за пружање услуга .- износ на ред. броју 8 

Обрасца Спецификације послова – структура цене  Такав збир не представња укупну 

вредност понуде, коју Наручилац не може предвидети током извршења , већ служи као 

цена за рангирање понуда понуђача на основу критеријума. 

С обзиром на специфичност јавне набавке, уговор са изабраним понуђачем ће се 

закључити до износа процењене вредности јавне набавке. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОСЛОВА – структура цене 

 

Ред 

Бр.  

Назив посла Број 

извр

шила

ца  - 

орије

нтац

ионо  

Период 

ангажовања 

у месецима 

за време 

трајања 

уговора - 

оријентацио

но  

Месечна 

нето 

накнада по 

извршиоцу 

( нето 

зарада + 

топли 

оброк + 

1/12 

регреса)  

Месечна бруто 

зарада по 

извршиоцу ( 

нето увећан за 

одговарајуће 

порезе и 

доприносе на 

терет радника и 

на терет 

послодавца 

Б= Н-

1630,00/0701 

Укупна 

месечна бруто 

зарада (број 

извршилаца x 

месечна бруто 

накнада x 

период 

ангажовања 

(3x4x6)) 

1.            2.  3.  4.  5.  6.  7.  

 

1.   

Правник 1 12 50.720.00 70.028,53 840.342,36 

2.   Архитекта за 

просторно 

планирање – 

Пројектант 

урбаниста II 

1 4 50.720,00 70.028,53 280.114,12 

3.  Урбанистички 

планер 
1 12 55.150,00 76.348,07 916.176,84 

4.   

Архитекта за 

просторно 

планирање 

1 12 55.150,00 76.348,07 916.176,84 

5.  Укупно бруто накнада за све извршиоце, за целокупан период 

ангажовања, у динарима 

2.952.810,00 

6.  Провизија ( накнада за пружање услуге ) исказана процентуално у 

односу на укупну бруто основицу 

 

7.  Провизија на укупну бруто надокнаду исказана у динарима ( основица 

за обрачун је износ из рубрике 5 ) 

 

8.  Збир укупне бруто накнаде и провизије исказане у динарима, без ПДВ-а 

(износ из рубрике 5 + износ из рубрике 7 ) 
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9.   

ПДВ 

 

 

10.  

 

Укупан збир бруто накнаде, провизије и ПДВ-а 

 

 

 

 

ОПИС ПОСЛОВА ИЗ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

 

Р. бр. 

 

Назив посла 

 

ОПИС 

 

 

1. 

 

Правник  

Израда решења и одлука из области радних односа, израда 

записника и одлука са седница органа управљања, израда 

нормативних аката, праћење законских прописа и други 

послови по налогу руководиоца, висока стручна спрема, 

дипломирани правник  

 

2. 

Архитекта за просторно 

планирање – Пројектант 

урбаниста II 

Учешће у изради урбанистичко-техбичких планова и 

пројеката, техничка обрада свих подлога из 

архитектонско-грађевинског пројектовања и планирања, 

припремање подлога и обављање других послова по 

налогу руководиоца, висока стручна спрема, дипломирани 

архитекта 

 

3. 

 

Урбанистички планер  

Израда планова генералне и детаљне рагулације, израда 

урбанистичких планова, учешће на седницама Комисије за 

планове и обављање других послова по налогу 

руководиоца, висока стручна спрема, дипломирани 

просторни планер  

 

4. 

 

Архитекта за просторно 

планирање 

Израда урбанистичко-техничке и пројектне 

документације, помоћ у изради тендерске документације у 

поступку јавне набавке, разрада урбанистичких и 

архитектонских детаља и обављање других послова по 

налогу руководиоца, висока стручна спрема, дипломирани 

инжењер архитектуре 

 

 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ПРУЖАЊЕМ УСЛУГЕ 

 

 Број ангажованих лица и период ангажовања у обрасцу Спецификација послова-

структура цене дат је оријентационо;  број ангажованих лица може бити већи, односно 

период ангажовања може бити краћи у зависности од стварних потреба наручиоца.  

  

 Ангажовање одређеног извршиоца могуће је само на основу писаног налога  

Наручиоца. Понуђач ће ангажовати лица која одабере Наручилац и која имају 

пребивалиште на територији Града Пирота. 

 Послови наведени у обрасцу спецификације врше се радним данима, са пуним 

радним временом од 8 часова. 

 Извршилац који је ангажован за вршење послова мора се придржавати радне 

дисциплине, процедура и упутства наручиоца.Извршиоци код којих се уочи 

неправилност у раду ( алкохолисаност, непажња на раду, непридржавање радне 

дисциплине, више не могу бити ангажовани за обављање послова код наручиоца.  
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 Вредност набавке обухвата вредност зарада, накнада зарада и накнада трошкова   

у складу са Законом о раду увећану за накнаду за пружање услуга – провизију агенције. 

  

Стварне вредности зарада, накнада зарада и накнада трошкова биће обрачунате на 

основу стварно проведеног времена на раду у складу са законом, колективним уговором 

и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних 

задатака код Наручиоца и те вредности  могу бити веће  или мање од оних које су 

наведене у обрасцу Спецификација послова – структура цене. 

 

Проценат провизије који је уговорен је непроменљив за време важења уговора. 

 

С обзиром на специфичност јавне набавке, уговор са изабраним понуђачем ће се 

закључити до износа процењене вредности јавне набавке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У 

СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА  
/ 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

УСЛОВ 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

1. Да је понуђач  

регистрован код 

надлежног органа, 

односно уписан у 

одговарајући регистар 

 ( чл. 75. став 1. тачка 1) 

Закона) 

 

Овај доказ понуђач 

доставља и за 

подизвођаче, односно 

достављају сви чланови 

групе понуђача 

 

 

 

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце 

пријаве: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извода из регистра надлежног Привредног суда.  

Доказивање за предузетнике као понуђаче или 

подносиоце пријаве:  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извода из одговарајућег регистра. 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или 

подносиоце пријаве: 
 

2. 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. став 1. тачка 2) 

Закона) 

Овај доказ понуђач 

доставља и за 

подизвођаче, односно 

достављају сви чланови 

групе понуђача 

 

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце 

пријаве: 

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 

суда и надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко 

од кривичних дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре) 

1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем  

је подручју 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 

заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

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) Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова за 

законског заступника  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 за издавање овог уверења може се 

поднети према месту рођења, али и према 

пребивалишту.   



_________________________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација јавне набавке мале вредности бр.2/2020  - Услуга ангажовања извршиоца за 

обављање послова                                                                                                                                  8/ 35 

 Ако је више законских заступника за сваког се доставља 

уверење из казнене евиденције. 

  

Доказивање за предузетнике као понуђаче или 

подносиоце пријаве:  

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 

суда и надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за неко од кривичних дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре) 

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова - захтев за 

издавање овог уверења може се поднети према месту 

рођења, али и према месту пребивалишта.  

 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или 

подносиоце пријаве: 

(Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 

суда и надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за неко од кривичних дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре) 

1) уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова - захтев за 

издавање овог уверења може се поднети према месту 

рођења, али и према месту пребивалишта.  

 

Напомена: Докази из чл. 77 става 1. тачка 2-4 не могу 

бити старије од два месеца пре отварања понуда, 

односно у случају квалификационог поступка пре 

ажурирања листе, у складу са законом 

 

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. став 1. тачка 4) 

Закона) 

Овај доказ понуђач 

доставља и за 

подизвођаче, односно 

достављају сви чланови 

групе понуђача 

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце 

пријаве: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија  да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или Потврду Агенције 

за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације. 

Доказивање за предузетнике као понуђаче или 

подносиоце пријаве: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или 
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НАПОМЕНА: Понуђач 

је у обавези да достави 

доказе о измирењу свих 

доспелих пореза, 

доприноса и других 

јавних дажбина, чији је 

обвезник у складу са 

важећим прописима 

Републике Србије или 

стране државе када 

има седиште на њеној 

територији, што 

значи не само на 

територији где има 

регистровано седиште, 

већ и уколико има 

обавезу измирења 

одређених јавних 

дажбина и према 

другим локалним 

самоуправама сходно 

Закону о финансирању 

локалне самоуправе  
 

подносиоце пријаве: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

 

 

Напомена: Потврде не могу бити старије од два месеца 

пре отварања понуда, односно у случају квалификационог 

поступка пре ажурирања листе, у складу са законом 

 

 

 

4. Да има важећу 

дозволу надлежног 

органа за обављање 

делатности која је 

предмет јавне набавке, 

ако је таква дозвола 

предвиђена посебним 

прописом (чл. 75. став 1. 

тачка 5) Закона) . 
          У овом случају: 

Дозвола за рад коју 

издаје Министарство 

надлежно за послове 

рада у складу са чл. 3. 

Закона о Агенцијском 

запошљавању  

Доказивање за правна лица као понуђаче или подносиоце 

пријаве: 

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, 

издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом 

Доказивање за предузетнике као понуђаче или 

подносиоце пријаве 

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, 

издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом 

Доказивање за физичка лица као понуђаче или 

подносиоце пријаве: 

Важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, 

издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом 
У Овом случају:  Дозвола за рад коју издаје Министарство 

надлежно за послове рада 

5.Услов из члана 75. 

став 2. 

Понуђачи су у обавези 

да изричито наведу да су 

при састављању својих 

понуда поштовали 

обавезе које произилазе 

из важећих прописа о 

заштити на раду, 

запошљавању и 

условима рада, заштити 

Доказивање за правна лица, предузетнике и физичка 

лица: Потписан и оверен Образац изјаве. Изјава мора да 

буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, 

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача 

и овлашћеног лица подизвођача 
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животне средине, као и 

да немају забрану 

обављања делатности 

која је на снази у време 

подношења понуде 

 

 

Напомена: Понуђач у врме објављивања позива за подношење 

понуда не сме имати ниједну меру забране обављања 

делатности ( ни ону која је предмет јавне набавке, нити било 

коју другу делатност) 

ДОДАТНИ УСЛОВИ – ЧЛАН 76 ЗАКОНА 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

- Понуђач треба да докаже да није био неликвидан у периоду од 12 

месеци пре објављивања  позива за подношење понуда. 

Начин доказивања:- Доставити потврду НБС о данима блокаде рачуна, 

или навести интернет страну на којој је овај податак јавно доступан. 

- Понуђач треба да докаже да је већ вршио услугу , које је предмет ове 

јавне набавке, 

Начин доказивања:  доставити референц листу у слободној форми 

праћену потврдама наручилаца – корисника услуга (потврда је саставни 

део конкурсне документације). Напомена: Потврде Наручилаца – 

корисника услуга о реализацији закључених уговора могу бити на обрасцу 

из конкурсне документације или издате од стране наручилаца на њиховим 

обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које 

садржи образац потврде из конкурсне документације 

У понуди са подизвођачем неопходно је да и понуђач и подизвођач испуне додатне 

услове 

У групи понуђача неопходно је да сваки члан групе понуђача испуни додатне услове 

 

Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чл. 80. Закона: 

- Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и доказ из члана 75. став 2 – Образац изјаве о 

поштовању обавеза, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за  део набавке који ће 

понуђач извршити преко подизвођача  
 Ако је извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из чл. 75.став 1. тачка 5) ЗЈН понуђач може 

доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 

набавке. За вредност од 100% вредности јавне набавке потребно је испунити услов из чл. 

75.став 1. тачка 5) ЗЈН 

 Додатне услове у понуди коју понуђач подноси са подизвођачем, неопходно је да и 

понуђач и подизвођач испуне. 

 

Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чл.  

81. Закона: 

 

 Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), као и доказ из члана 75. став 2 – 

Образац изјаве о поштовању обавеза  

 Услов из чл. 75. став 1. тачка 5.) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

Због специфичности предмета јавне набавке понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави доказе да испуњава наведене додатне услове дефинисане предметном 

конкурсном документацијом.  

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. 
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 Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 

достављањем Изјаве (Образац Изјаве понуђача), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона, ( осим 

услова из члана 75. став 1. тачка 5) дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 

 

Испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин прописан 

конкурсном документацијом Додатне услове у понуди коју понуђач подноси са 

подизвођачем, неопходно је да и понуђач и подизвођач испуне. Због специфичности 

предмета јавне набавке понуђач је дужан да за сваког члана групе достави доказе 

да испуњава наведене додатне услове дефинисане предметном конкурсном 

документацијом 

 
 

Изјаве о испуњености услова из чл. 75  ЗЈН мора да буду попуњене и потписане од 

стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 

регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење 

за пописивање. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 

Агенције за привредне регистре. 

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису дужни да приликом 

подношења понуде односно пријаве доказују испуњеност обавезних услова из чл. 

75. став 1 тачка 1) до 4).   

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 

доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

 

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, осим уколико подноси електронску понуду када се 

доказ доставља у изворном електронском облику. 

 

Ако се држава 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. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

  

И З Ј А В У 

Понуђач_____________________________________________ у поступку јавне 

набавке мале вредности – Услуга ангажовања извршиоца за обављање послова, ЈН 

бр. 2/2020, испуњава све услове из чл. 75.  Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то: 

 

 

• Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

• Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе,  није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 

• Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности коју 

издаје Министарство надлежно за послове рада 

 

• Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и као да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                                                  _____________________     
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности –– Услуга ангажовања 

извршиоца за обављање послова, ЈН бр. 2/2020,  испуњава све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

 

▪ Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 

▪ Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, нису  осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

 

▪ Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији). 

 

• Подизвођач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и као да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                                                  _____________________                                                         

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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Понуђач:  

 

Назив и адреса:____________________________________________________ 

Матични број: _____________________________________________________ 

ПИБ: _____________________________________________________________ 

Текући рачун(и): ___________________________________________________ 

Код банке (банака) _________________________________________________ 

доставља:   

 

  

 

 

ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

 

 

 

 

 На основу члана 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  

("Сл. гласник РС" бр. 86/2015) и члана 1. Упутства подносиоцима понуде како да 

сачине понуду (Поглавље VI конкурсне документације за ЈН бр.2/2020), као Понуђач у 

поступку јавне набавке мале вредности – Услуга ангажовања извршиоца за обављање 

послова, приликом потписивања уговора, доставићемо наручиоцу финансијску 

гаранцију за извршење уговорне обавезе - соло бланко меницу, оверену у складу са 

статусном документацијом  и потписом одговорног лица; копију захтева за 

регистрацију менице овереног од пословне банке понуђача; овлашћење за купца да 

меницу може попунити на износ од највише 10% уговореног износа без ПДВ-а оверено 

печатом и потписом од стране одговорног лица  као и копију картона депонованих 

потписа издатог од пословне банке коју наводимо у меничном овлашћењу - писму.    

 

 

 

 

                                                                                           Одговорно лице 

                                                                                    ______________________________  
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Дужник:  

Назив и адреса:____________________________________________________ 

Матични број: _____________________________________________________ 

ПИБ: _____________________________________________________________ 

Текући рачун(и): ___________________________________________________ 

Код банке (банака) _________________________________________________ 

доставља:   

 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице -  

 

 

 Корисник: Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта 

Пирот, Српских владара 77, 18300 Пирот, мат. број 20813938, ПИБ 107492757. тек. 

рачун 105-5665-09  

 

 У прилогу овог акта достављамо бланко  сопствену меницу, серијски број: 

___________________ 

 

у складу са условима за учешће на тендеру за набавку 

Услуга ангажовања извршиоца за обављање послова,  ЈН бр. 2/2020 

 

Овлашћујемо Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта 

Пирот,  као НАРУЧИОЦА у поступку јавне набавке, да овом меницом може безусловно 

и неопозиво, плативо на први позив и без права на приговор, вансудским путем у 

складу са важећим прописима, извршити наплату својих потраживања до износа од 

_____________________________________________________ 

(________________________________________________________________) динара са 

свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице.  

 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по основу услова из 

конкурсне документације дође до: промена лица овлашћених за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 

оснивања нових правних субјеката и др.  

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

____________________________________. 

 

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у два истоветна примерка, од којих је један 

примерак за Корисника а други задржава Дужник. 

 

 

Место и датум:                   Потпис овлашћеног лица 

 

       _________________________________ 

 

 

Напомена: Менично овлашћење се не доставља уз понуду, већ га доставља само 

изабрани понуђач уз уговор 
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ПОТВРДА НАРУЧИОЦА – КОРИСНИКА УСЛУГЕ 
 

 

Корисник услуга 

:______________________________________________________________ 

                                   ( назив и адреса ) 

 

Лице за 

контакт:________________________________________________________________ 

                           ( име, презиме, контакт телефон ) 

 

 

             

Потврђујемо да је  

________________________________________________________________ 

 

____________________________________________ ( навести назив и адресу понуђача ) 

за наше потребе извршио услуге запошљавања радника – ангажовање извршилаца за 

обављање редовних послова из делатности корисника услуга, у уговореном року, обиму 

и квалитету, у  периоду од ____________.године до ______________.године у укупном 

износу од : ________________________________________________________________ 

динара без ПДВ-а , по уговору број ________________ од ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Датум : ________________________                      Потпис корисника услуга 

                                                                                    ________________________ 

 

 

Ова потврда се издаје ради учествовања у поступку јавне набавке 2/2020 Наручиоца ЈП 

за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот, Српских владара 77, Пирот 

 

Напомена: Уколико је потребно образац копирати у одговарајућем броју примерака. 
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

V-1 Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

“најнижа понуђена цена”. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се понуђена 

цена без ПДВ-а.  

  

 

V-2 Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким 

бројем пондера или истом понуђеном ценом 

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

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче 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 

реализације. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 

понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 

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

један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 

извлачења попут жреба.   
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VI   УПУТСТВО ПОДНОСИОЦИМА ПОНУДЕ КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
 

    1. Подаци о језику на којем понуда  мора бити састављена  

Понуда се подноси на српском језику. 

 

 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.  

 Потребно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани у целини, 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

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

заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу Јавно предузеће за планирање и уређивање 

грађевинског земљишта Пирот, Српских владара 77, 18300 Пирот са назнаком „ Понуда 

за јавну набавку услуга – Услуга ангажовања извршиоца за обављање послова, ЈН бр. 

2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ".  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти  или кутији, затворену на начин 

да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.   

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 13.03.2020. год. до 12:00 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. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

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 подносити, 

сматрће се неблаговременом.  

 Понуда мора да садржи:  

• Доказ о испуњавању свих услова из чл. 75 и 76 Закона  

• Попуњен и потписан образац понуде са спецификацом услуга –структура цене  

• Попуњен и потписан изјаве о независној понуди 

• Попуњен и потписан модел уговора 

• У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је 

предвиђено конкурсном документацијом  

• Попуњен и потписан образац трошкова припреме понуде. 

  

  3. Број партија  

    Предметна јавна набавка није обликована партије  

 

  4. Подношења понуде са варијантама, уколико је такво подношење 

дозвољено 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.   
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 5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

  

  Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у року за подношење 

понуда на начин који је одређен за подношење понуде.  

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

документа накнадно доставља.  

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈП Дирекција за 

изградњу општине Пирот, Српских владара 77, 18300 Пирот, са назнаком:  

 "Измена понуде за јавну набавку услуга  – Услуга ангажовања извршиоца за 

обављање послова, ЈН бр. 2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ" или 

 Допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуга ангажовања извршиоца за 

обављање послова, ЈН бр. 2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ" или 

 "Опозив понуде за јавну набавку услуга – Услуга ангажовања извршиоца за 

обављање послова, ЈН бр. 2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ" или 

 "Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуга ангажовања 

извршиоца за обављање послова, ЈН бр. 2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ" . 

 

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

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

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

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

своју понуду.   

  

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 

понуда 

   Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Подносилац понуде који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

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

у више заједничких понуда.  

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно овој забрани.  

У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем.  

 

7.  Понуђач, уколико ангажује подизвођача, треба да наведе у својој понуди 

податке о подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се определио да 

искористи могућност да доспела потраживања преносе директно подизвођачу за 

део набавке који се извршава преко тог подизвођача. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуде 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 подизвођача достави доказе о испуњености услова који 

су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутсвом како се доказује 

испуњеност услова.  
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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. 

 

8. Заједнисчка понуда 

 Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и МОДЕЛ УГОВОРА мора навести све учеснике у заједничкој 

понуди. 

 У случају подношења заједничке понуде, поред попуњених обавезних образаца 

за сваког подносиоца заједничке понуде,  доставља се и споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно  и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (понуђачи из 

групе понуђача одговарају наручиоцу неограничено солидарно). Наведени споразум   

мора бити саставни део понуде и мора обавезно да садржи податке из члана 81.став 4. 

Закона и то: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла. односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

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

заједничку понуду у име задругара.  

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

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

Понуђач је дужан да за сваког члана групе достави доказе о испуњености услова 

који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутсвом како се доказује 

испуњеност услова.  

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  

 

 9. Начин и  услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих 

зависи прихватљивост понуде  

Плаћање ће се вршити у року који је дефинисан Законом о роковима и измирењу 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр. 119/2012 и 

68/2015) и који не може бити дужи од 45 дана, на основу испостављене фактуре 

оверене од стране лица задуженог за праћење реализације уговора 

Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.  

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

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 

мењати понуду.     

  

 10.Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

Цене у понуди се исказују у динарима са и без пореза на додату вредност 

У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у 

реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 

цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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

складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 

да тај део одвојено искаже у динарима.  
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11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача 

- Врста финансијског обезбеђења које достављају понуђачи уз понуду 

 

 Сви понуђачи су дужни да приликом подношења понуде, Наручиоцу предају 

Изјаву о прихватању финансијске гаранције за извршење уговорне обавезе. Образац 

изјаве је саставни део конкурсне документације. 

  

 Изабрани понуђач је дужан да приликом потписивања уговора, Наручиоцу 

преда бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије (копија регистрационе пријаве) и потпуно попуњено 

менично овлашћење - писмо у висини од 10% од уговореног износа без ПДВ-а, за  

извршење уговорне обавезе. Меница и менично писмо које је саставни део конкурсне 

документације морају бити оверени у складу са статусном документацијом и потписани 

од стране одговорног лица Понуђача , и мора садржати клаузуле: „безусловно“, 

„плативо на први позив“, „без приговора“. Уз меницу мора бити достављена копија 

картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу - писму.  Ово финансијско обезбеђење траје  30 дана 

дуже од истека рока за коначно извршење посла.  

 Наручилац ће уновчити меницу за извршење уговорне обавезе у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором.  

Понуђач ће код подношења понуде дати потписану изјаву од стране одговорног 

лица да прихвата давање финансијске гаранције за извршење уговорне обавезе. 

 

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укуључујући и њихове подизвођаче 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. Начин преузимања техничке документације и планова, односно појединих 

њених делова, ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити 

/ 

 

14.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде   

Заинтересована лица могу, у писаном облику, затражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Тражење 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде није дозвољено 

телефоном.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема његовог 

захтева објавити одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за 

додатни информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 2/2020. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде није 

дозвољено. 

 Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима 

врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам 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.  
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 По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

 

 15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача 

Наручилац може да, после отварања понуда приликом стручне оцене понуда од 

понуђача, писаним путем захтева додатна објашњења која ће му помоћи приликом 

прегледа, вредновања и упоређивања понуда, а може захтевати и контролу понуђача 

односно његовог подизвођача. Уколико је наручилац писменим путем затражио 

додатно објашњење, понуђач је дужан да му у року од три дана достави одговор. 

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. 

   
16.Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у 

случају спровођења преговарачкоg поступка  

            Није предмет јавне набавке. 

 

 17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу 

којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент 

критеријума. 

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа 

понуђена цена". 

 

 18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 

или истом понуђеном ценом 

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

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче 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 

реализације. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 

понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су 

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

један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 

извлачења попут жреба.   

  

    19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

  20. 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. 
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 21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

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 збоg поступања наручиоца противно 

одредбама овоg ЗЈН.  

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).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 

e-mail: jpplanpirot@gmail.com факсом на број 010/215-00-88 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 уgовора 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 тоg 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 моgао знати приликом подношења претходноg захтева.  

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

набавке у складу са одредбама члана 150. овоg 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; 

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 да садржи печат банке;  

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

садржи податак да је налоg за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
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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 - 60.000 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; Јавно предузеће за пројектовање и уређивање грађевинскоg 

земљишта "Пирот",  ЈН 2/2020  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

којеg је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеноg лица банке, или  

 

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

печатом 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 и оверена печатом, 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 орgанизација 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 друgи 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.  

 

 22. Рок у којем ће уговор бити закључен 

 Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 

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

став 2. тачка 5) Закона.  

 
          23. Употреба печата 

  

Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна у складу са  Правилником 

о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „СЛ. Гласник РС“ бр, 

41/2019 ) 
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VII                               ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга бр.  

2/2020 - Услуга ангажовања извршиоца за обављање послова   

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ) 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (Е-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уgовора 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

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

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

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за свакоg подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

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

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

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

броју примерака, да се попуни и достави за свакоg понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Услуга ангажовања извршиоца за обављање 

послова 

 

 

 

1. Укупна бруто накнада за све извршиоце, за 

целокупан период ангажовања, у динарима 

(Износ из рубрике 5. Спецификације послова- 

структура цене ) 

 

2. Провизија ( накнада за пружање услуге) 

исказана процентуално 

________________ % 

3. Провизија на укупну бруто накнаду исказана у 

динарима ( Износ из рубрике 7. Спецификације 

послова- структура цене) 

 

4. Збир укупне бруто накнаде и провизије исказане 

у динарима, без ПДВ-а 

( Износ из рубрике 8.Спецификације послова-

структура цена) 

 

5. ПДВ 20% 

 

 

6. УКУПНО са ПДВ-ом: 

 

 

Рок важења понуде (не мање од 30 дана) 

 

________ дана 

 

Рок плаћања  

 

_____________ дана од  

дана испостављања фактуре 

 

 

Датум                    Понуђач 

     

_______________________                                       ________________________ 

 

 

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, 

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једноg понуђача из групе који ће 

попунити  и потписати  образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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VIII           СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА   - структура цене  

     
 

 

Ред 

Бр.  

Назив посла Број 

извр

шила

ца  - 

орије

нтац

ионо  

Период 

ангажовања 

у месецима 

за време 

трајања 

уговора - 

оријентацио

но  

Месечна 

нето 

накнада по 

извршиоцу 

( нето 

зарада + 

топли 

оброк + 

1/12 

регреса)  

Месечна бруто 

зарада по 

извршиоцу ( 

нето увећан за 

одговарајуће 

порезе и 

доприносе на 

терет радника и 

на терет 

послодавца 

Б= Н-

1630,00/0701 

Укупна 

месечна бруто 

зарада (број 

извршилаца x 

месечна бруто 

накнада x 

период 

ангажовања 

(3x4x6)) 

1.            2.  3.  4.  5.  6.  7.  

 

1.   

Правник 1 12 50.720.00 70.028,53 840.342,36 

2.   Архитекта за 

просторно 

планирање – 

Пројектант 

урбаниста II 

1 4 50.720,00 70.028,53 280.114,12 

3.  Урбанистички 

планер 
1 12 55.150,00 76.348,07 916.176,84 

4.   

Архитекта за 

просторно 

планирање 

1 12 55.150,00 76.348,07 916.176,84 

5.  Укупно бруто накнада за све извршиоце, за целокупан период 

ангажовања, у динарима 

2.952.810,00 

6.  Провизија ( накнада за пружање услуге ) исказана процентуално у 

односу на укупну бруто основицу 

 

7.  Провизија на укупну бруто надокнаду исказана у динарима ( основица 

за обрачун је износ из рубрике 5 ) 

 

8.  Збир укупне бруто накнаде и провизије исказане у динарима, без ПДВ-а 

(износ из рубрике 5 + износ из рубрике 7 ) 

 

9.   

ПДВ 

 

 

10.  

 

Укупан збир бруто накнаде, провизије и ПДВ-а 

 

 

Напомена: Вредност понуде служи као податак за рангирање понуда понуђача на 

основу критеријума – најнижа понуђена цена. Уговор са најповољнијим понуђачем ће 

бити закључен до  висине процењене вредности јавне набавке. 

  

 

 
Датум __________________                                                                                                                                               

                                                                         ПОНУЂАЧ: 

 

                                                                               _________________________ 
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IX   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 

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

____________________________________________________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА 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. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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X                                                           ИЗЈАВA  

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности – Услуга ангажовања извршиоца за обављање 

послова, ЈН бр 2/2020, поднео 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 набавке у смислу закона 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. 

Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI            

                                              МОДЕЛ  

         УГОВОР О УСТУПАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 

Закључен  између: 

 

 

1.   Јавно предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта "Пирот", 

Српских Владара 77, Пирот, ПИБ: 107492757, МБ: 20813938, Т.Р. 105-5665-09, које 

заступа  директор Славиша Свиларов, дипл. ецц. (у даљем тексту: послодавац-

корисник) 

 

2. ____________________________________________ , са седиштем у 

__________________ адреса ___________________________________ ПИБ 

________________ матични број ___________________(у даљем тексту: агенција), лице 

овлашћено за потписивање уговора  __________________________ 

а. који наступа самостално,  

б.   уз ангажовање подизвођача 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

(навести назив подизвођача, уколико је планирано ангажовање),  

в.   са учесницима у заједничкој понуди: 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

(навести све остале учеснике у заједничкој понуди). 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је јавна набавка услуга запошљавања извршилаца за обављање 

послова наведених у обрасцу Спецификација послова, чији је наручилац Јавно 

предузеће за планирање и уређивање грађевинског земљишта "Пирот" – 

послодавац –корисник.  

Врсте, опис и карактеристике услуга утврђене су Конкурсном документацијом 

Наручиоца за јавну набавку услуга, број ЈН-2/2020 , и прихваћеној понуди Агенције 

број _________ од __________ 2020. године, у спроведеном поступку јавне набавке. 

 

 

Члан 2. 

Послодавац корисник има обавезу да Агенцији пре почетка уступања запослених 

достави тачне информације о: 

1. Броју уступљених запослених који су потребни послодавцу кориснику; 

2. Временском периоду на који се уступају запослени, и основу за уступање 

запослених на одређено време; 

3. Месту рада уступљених запослених; 

4. Пословима које ће уступљени запослени обављати; 

5. Подацима о условима за рад на пословима за чије се обављање уступају 

запослени; 

6. Основним условима рада из члана 2. став 7. Закона о агенцијском запошљавању. 
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Члан 3. 

Лице које је овлашћено за заступање послодавца корисника према агенцији је Јасминка 

Стојановић.  

Лице које је овлашћено за заступање агенције према послодавцу – кориснику је 

__________________________ 

Ова лица могу бити замењена достављањем једностраног обавештења. 

Члан 4. 

 

Лице које је овлашћено за заступање послодавца-корисника према уступљеним 

запосленима је Јасминка Стојановић. 

 

Члан 5. 

 

Накнада за услуге које Агенција пружа послодавцу кориснику одређена је понудом број 

_______ од _____________ и износи  _________%, и она је непроменљива током 

трајања уговора. 

Члан 6. 

 

Уговор се закључује до износа 3.500.000,00 динара без ПДВ-а, односно 4.200.000,00 

динара са ПДВ-ом. што је износ  процењене вредности јавне набавке.  
 

Члан 7. 

 

Послодавац корисник  је  дужан да  ангажованим радницима  обезбеди  мере  заштите  

на  раду,  опрему  и средства у складу са Законом и својим општим актима,  ако су 

такве мере и заштитна средства прописани. 

 У  случају  повреде  радника  на  раду,  послодавац корисник попуњава  

повредну  листу  у складу са законом, и о томе обавештава Агенцију за даље 

поступање.  

 

Члан 8 

 

Послодавац корисник дужан је да уступљеним радницима обезбеди право на једнаке 

услове рада као и упоредни запослени код послодавца корисника.  

Једнаки услови рада односе се на трајање и распоред радног времена, прековремени 

рад, ноћни рад, одмор у току рада, дневни, недељни одмор и годишњи одмор, одсуство 

уз накнаду зараде у складу са законом и колективним уговором који се примењује код 

послодасвца корисника.  

Једнаки услови предвиђени су и што се тиче елемената за обрачун и исплату зараде, 

накнаде зараде и накнаде трошкова, безбедности и здравља на раду, заштиту трудница 

и мајки дојиља, заштиту омладине и забрану дискриминације...   
 

Члан 9. 

 

Радник који је уступљен послодавцу кориснику дужан је да се придржава упутства и 

норматива рада и радне дисциплине. У случају  непридржавања  упутстава, Послодавац 

корисник је дужан да одмах  удаљи радника са посла и о томе обавести Агенцију, која 

ће у најкраћем року  обезбедити одговарајућу замену. 

Уколико уступљени радник причини материјалну  штету послодавцу кприснику,  због 

непридржавања упутства и радног реда, Наручилац ће у дисциплинском  поступку 

утврдити околности и висину настале штете и од агенције захтевати обуставу из зараде 

радника. У поступку разматрања насталог штетног  догађаја, послодавац корисник ће 
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користити  исте критеријуме  које  уобичајено  примењује  и  за  остале  своје  раднике  

на  сличним  пословима . 

Уколико уступљени запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе 

дефинисане Законом о раду или уговором о раду, послодавац корисник о томе 

обавештава Агенцију која ће у дисциплинском поступлу утврдити одговорност 

запосленог, и иста се обавезује да у најкраћем могућем року изврши престанак 

уступања запосленог код послодавца корисника, без обзира на коначан исход 

дисциплинског поступка.  

 

Члан 10 

 

Агенција је дужна да послодавцу коеиснику достави доказе о уплаћеним  порезима  и 

доприносима  из социјалног  и здравственог осигурања. Доказ о уплаћеним порезима и 

доприносима  Давалац услуге ће достављати сваког месеца након исплате зарада. 

  

 

Члан 11 

 

Уговор  се  закључује  на  период од 12 месеци од дана потписивања уговора, или 

краће, у случају искоришћења предрачунске вредности Наручиоца. 

У складу са чл. 52. ст. 3 Закона о јавним набавкама, обавезе које доспевају у наредној 

буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену 

бити одобрене у тој буџетској години. Сходно томе, обавезе које доспевају по овом 

основу биће укључене у финансијске планове Наручиоца за наредну годину. 

 

Члан 12. 

 

Агенција је дужна да у тренутку склапања уговора достави меницу као средсво 

финансијског обезбеђења за добро извршавање посла, која ће бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница ће бити оверена у 

складу са статусном документацијом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту ће бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, на износ од 10 % од вредности уговора.Уз меницу ће бити достављена копија 

картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју ћемо 

навести у меничном овлашћењу – писму. 

 

Члан 13. 

 

Послодавац корисник има право да активира и наплати меницу за добро извршење 

посла уколико Давалац услуга не испуњава уговорене обавезе. 

 

Члан 14. 

 

Уговор се може раскинути:  

- Споразумом уговорних стана 

- У случају престанка потребе за ангажовањем  лица на извршењу послова, послодавац 

корисник има право на једнострани раскид уговора уз достављање писменог 

обавештења Агенцији 

 - У случају да у наредној буџетској години не буду обезбеђена средства за ову намену. 

 

Члан 15 
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За питања од значаја за остваривање права и обавеза уступљених запослених и 

уређивање међусобних односа Агенције и послодавца корисника, која нису обухваћена 

овим уговором, уговорне стране могу доставити једнострана обавештења.  

 

 

 

 

 

  

Члан 16 

Уговорне стране  су сагласне да се у складу са чланом 115.Закона о јавним набавкама, 

без претходног спровођења поступка јавне набавке, може повећати обим предмета 

набавке из закљученог уговора 

У случају из претходног става, уговорне стране ће закључити анекс уговора. 

 

Члан 17 

 

За  све  што  није  уређено  овим  уговором,  биће  примењени  добри  пословни  

обичаји  и одредбе Закона о облигационим односима.  

 

Члан 18 

 

У случају спора који би настао током извршења овог Уговора утврђује се 

надлежност Привредног суда у Нишу. 

 

Члан 19. 

 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна 

страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

    За Даваоца услуге                        За Наручиоца: 

                                         

 _____________________        _____________________ 

         

 

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 

са изабраним понуђачем. 

 


