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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у  даљем  тексту:ЗЈН), чл. 2. Правилника  о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр.86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број I-19/2019 од 18.01.2019. године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку I-19/2019-03 од 18.01.2019. 
године припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
у отвореном поступку за јавну набавку - Услуге одржавања хигијене 

објеката и зеленила и услуге спасилачке службе у Аква парку „Подина“ 
ЈН Бр. 01/19 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

 
 
 
 
 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђења квалитета, рок 
извршења, место извршења услуга, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

4. 

 
 

III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
 

9. 

IV Критеријуми за доделу уговора 24. 

V Обрасци који чине саставни део понуде 24. 

VI Модел уговора (за Партију 1 и Партију 2) 40. 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан број страна: 62 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: Јавна установа „Спортско рекретивни центар Подина“ Сокобања 
Адреса: Сокобања, Ратарска бб 
Интернет страница: www.srcpodina.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 01/19 су услуге – Услуге одржавања хигијене 
објеката и зеленила и услуге спасилачке службе у Аква парку „Подина“. Ознака 
из општег речника набавки: 
90910000 - Услуге чишћења, 79713000 - Чуварске службе. 
 
4. Партије 
Јавна набавка је обликована у две партије: 
Партија 1: Услуге одржавања хигијене објеката и зеленила; 90910000 - Услуге 
чишћења; 
Партија 2: услуге спасилачке службе: 79713000 - Чуварске службе. 
 
5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
6. Контакт (лице или служба)  
 
Лице за контакт: Милош Крстић 
Е - mail адреса : srcpodina@gmail.com, радним даном од 07:30 – 15:00 сати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.srcpodina.rs/
mailto:srcpodina@gmail.com
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 
 

Понуђене услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и 
морају бити у складу са датом техничком спецификацијом. Место извршења 
услуга је Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања ул. 
Ратарска бб, Сокобања. 
 
Услуге предвиђене овом конкурсном документацијом су:  

За Партију 1: Услуге одржавања хигијене објеката и зеленила у Јавној 
установи „Спортско рекреативном центру Подина“ Сокобања – Аква парк 
„Подина“ и Спортски терени „Подина“ : 
 
Рок извршења услуга за Партију 1 је дванаест месеци од дана закључења 
уговора, оквирно од 01.04.2019, а најдаље до 01.04.2020. године, закључно за 
31.03.2020. године. Место извршења услуга је Аква парк „Подина“ и Спортски 
терени „Подина“, Ратарска бб, 18230 Сокобања и у осталим објектима у 
Сокобањи којима управља Наручилац, а према потреби Наручиоца.  
 

Услуге ће се вршити сукцесивно, на месечном нивоу у складу за потребама 
Наручиоца, за шта ће Наручилац на крају сваког месеца за наредни, упућивати 
Извршиоцу  Захтев о извршењу услуга. 
 
Партија 1: Услуге одржавања хигијене објеката и зеленила у Јавној 
установи „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања , обухватају 
следеће активности:  
 Пружање услуга одржавања опште хигијене објекта Спортски терени 

„Подина“ У Сокобањи укупне површине 2,5 hа и то: хигијене службених 
и помоћних просторија површине 250 м² (канцеларије, свлачионице, 
тушеви, тоалети - јавни и за особље, просторије Прве помоћи, магацини) 
и одржавања зеленила – кошење, ђубрење, третирање препаратима, 
прозрачивање терена укупне површине 1,5 ha 

 Одржавање опште хигијене подразумева поптуно уређење и чишћење и 
одржавање целог комплекса  Спортски терени „Подина“ са следећим 
активностима: 

а. Темељно чишћење бехатона метлом и другом опремом коју 
обезбеђује Наручилац и уклањање механичких нечистоћа, 
депоновање отпада у судове за отпад, постављених од стране 
Наручиоца.   
б. Чишћење и дезинфекција санитарних простора и површина, 
свлачионица, тоалета и тушева за посетиоце, тоалета за особље и 
просторија Прве помоћи. Периодично, по потреби чишћење 
комплетног објеката (брисање стакала, прозора, прашине) Одлагање 
и депоновање залиха потрошног материјала у магацину спортских 
терена. 
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г. Одржавање травнатих фудбалских терена око 1.5ha. Подразумева 
редовно поливање, кошење, третирање средствима, обележавање 
терена, уклањање корова, аеризација терена и сл. 
д. Одржавање зелених површина – око 50а. Подразумева одржавање 
травњака, садница и засада на зеленим површинама (редовно: 
поливање и шишање травњака, окопавање садница, чишћење 
травњака и леја са садницама од корова, прихрањивање, поливање, 
одржавање зеленила на паркинг простору и непосредно поред објекта 
Спортских терена „Подина“. 
ђ. Понуђач је дужан да се при обављању наведених услуга придржава 
домаћих и међународних прописа и стандарда за предметну услугу. 
е. Понуђач је дужан да се приликом обављања предметне услуге у 
потпуности и без поговора придржава и спроводи одредбе, 
„Правилника Спортских терена „Подина“.  
ж. Потпуна координација са осталим лицима, запосленим код 
Наручиоца, или ангажованим на други начин у смислу доследног 
спровођења Правилника Аква парка „Подина“ и Правилника 
Спортских терена „Подина“.  
з. Обављање предметних послова у складу са Законом, домаћим и 
међународним стандардима за предметну услугу. 
и. Сва лица ангажована од стране Понуђача су у обавези спровођења 
свих директних активности које проистичу изи одредаба, „Правилника 
Аква парка „Подина“ и Правилника Спортских терена „Подина“. 

 Опрему, алат и средства за чишћење и одржавање обезбеђује Наручилац 
 
 Пружање услуга одржавања опште хигијене објекта Аква парка 

„Подина“ у Сокобањи укупне површине 1,4 hа и то: хигијене 4 базена - 
укупна површина базена – воденог огледала – 1635 m², службених и 
помоћних просторија површине 550 м² (канцеларије, билетарница, 
свлачионице, просторије са ормарићима, тушеви, тоалети - јавни и за 
особље, машинске сале, просторије Прве помоћи) и одржавања 
зеленила  - зелене површине под травњацима и вишегодишњим 
садницама зузимају око 1/3 укупне површине Аква парка и осталих 
површина под бехатоном и простор у непосредном окружењу Аква парка 
„Подина“ и по потреби Наручиоца остале објекте у Сокобањи којима 
управља Наручилац. 

 Одржавање опште хигијене подразумева поптуно уређење и чишћење и 
одржавање целог објекта  Аква парка и ван купалишне сезоне и у 
куплаишној сезони чишћење и одржавање хигијене и објекта, а посебно 
целокупног простора од ситног отпада, чишћење комплетног простора 
пре почетка рада за посетиоце и након тога, перманентно одржавање 
хигијене целокупног простора у време рада Аква парка за посетиоце: 

а. Темељно чишћење бехатона метлом и другом опремом коју 
обезбеђује Наручилац и уклањање механичких нечистоћа, 
депоновање отпада у судове за отпад, постављених од стране 
Наручиоца.   
б. Чишћење и дезинфекција санитарних простора и површина, 
свлачионица, тоалета и тушева за посетиоце, тоалета за особље и 
просторија Прве помоћи. Периодично, по потреби чишћење 
комплетног објеката (брисање стакала, прозора, прашине, платформе 
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за тобогане ...) Одлагање и депоновање залиха потрошног материјала 
у депоу аква парка. 
в.  Помоћ у одржавању хигијене машинских сала (укупно 3, површине 
100м². 
г. Одржавање хигијене базена - свакодневно усисавање базена и 
учествовање пословима одржавања квалитета базенске воде.  
д. Одржавање зелених површина – око 4000 м². Подразумева 
одржавање травњака, садница и засада на зеленим површинама 
(редовно: поливање и шишање травњака, окопавање садница, 
чишћење травњака и леја са садницама од корова, прихрањивање, 
поливање, одржавање зеленила на паркинг простору испред главног 
улаза у Аква парк и непосредно поред објекта. такође на локацији ул. 
Ратарска бб, Сокобања  
ђ. Понуђач је дужан да се при обављању наведених услуга придржава 
домаћих и међународних прописа и стандарда за предметну услугу. 
е. Понуђач је дужан да се приликом обављања предметне услуге у 
потпуности и без поговора придржава и спроводи одредбе, 
„Правилника Аква парка „Подина“.  
ж. Потпуна координација са осталим лицима, запосленим код 
Наручиоца, или ангажованим на други начин у смислу доследног 
спровођења Правилника Аква парка „Подина“ и Правилника 
Спортских терена „Подина“.  
з. Обављање предметних послова у складу са Законом, домаћим и 
међународним стандардима за предметну услугу. 
и. Сва лица ангажована од стране Понуђача су у обавези спровођења 
свих директних активности које проистичу изи одредаба, „Правилника 
Аква парка „Подина“ и Правилника Спортских терена „Подина“. 

 Понуђач је у обавези да за 4 лица достави  сертификат,  уверење или 
потврду  односно други документ који то потрвђује да су наведена 
лица оспособљена за безбедан и здрав рад при руковању опасним 
материјама Натријум хипохлоритом и Хлороводиночном киселином 
издат од релевантне агенције/институције. 

 Опрему, алат и средства за чишћење и одржавање обезбеђује 
Наручилац.  

 
За предметну услугу потребно је ангажовати потребан број позиција - 
извршилаца:   

 Од датума закључења уговора, оквирно у периоду од 01.04. - 16.06. 2019. 
године и од 11.09.2019. - 31.03.2020. године (оквирни укупни период до 
280 дана, односно 140 радних дана) - 4 (четири извршиоца)  за редовно 
одржавање објекта у тихом режиму рада по распореду  12 + 36 сати - што 
по извршиоцу с' обзиром на наведени распоред  оквирно износи 140 
радних дана по 12 сати. 

 Од датума закључења уговора до датума његовог истека, оквирно у 
периоду од 01.04.2019. - 31.03.2019. године (оквирно 365 дана)– један 
извршилац  - руководилац тима-координатор са најмање двогодишњим 
раним искуством на управљању људским ресурсима и процесом рада у 
комлексу отворених базена или сличном рекреативном објету са VII 
степеном стручне спреме, који ће управљати свим ангажованим лицима 
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и процесом рада у име Извршиоца, ангажован радним данима 
(понедељак-петак)  оквирно по 8 сати дневно.  

 У периоду од 01.05.2019. - 16.06.2019. године – још 5 (пет извршилаца), 
за припрему Аква парка „Подина“ за активни режим рада за посетиоце – 
у једној смени, оквирно по 8  сати дневно, радним данима, понедељак – 
петак, укупно 33 радна дана., 

 У периоду од 10.06. 2019. - 10.09.2019. године у периоду активног 
периода рада, односно купалишне сезоне -  15 извршилаца,  – оквирно 8 
сати по лицу дневно,  организованих у две смене, које укупно трају 13 
сати дневно (од 07:00-20:00 сати) за 93 дана.  

 У периоду од 22.04.2019. - 20.10.2019. године, 1  (jeдан извршилац) у 
периоду активног рада Спортских терена „Подина“ за редовно 
одржавање просторија и зелених површина - у две смене које укупно 
трају 13 сати дневно (од 07:00-20:00 сати) оквирно по 8 сати дневно, 
оквирно 130 радних дана.  

 У периоду од 18.03.2019. - 30.11.2019. године, 1  (један извршилац) у 
периоду активног рада Спортских терена „Подина“ за редовно 
одржавање просторија и зелених површина - у две смене које укупно 
трају 13 сати дневно (од 07:00-20:00 сати) оквирно по 8 сати дневно, 
оквирно 185 радних дана.  

Све услуге Наручилац ће поручивати сукцесивно у складу са својим 
потребама, а плаћање ће извршити према стварно реализованим услугама, 
односно броју реализованих радних сати и броју ангажованих извршилаца у 
складу са Записником о стварно извршеним услугама овереним потписом од 
лица овлашћеног од стране Наручиоца.  

     Наручилац задржава право, да у случају престанка потребе за предметним      
     услугама не реализује овај уговор.  
 

Партија 2: Услуге спасилачке службе у Аква парку „Подина“. 
Услугe за Партију 2 вршиће се укупно 80 дана, оквирно у периоду од 16.06. до 
10.09.2019. године - у овом периоду Аква парк „Подина“ неће радити 7 (седам) 
дана због редовног одржавања (које ће одредити Наручилац у складу са својим 
потребама и за шта ће обавестити Извршиоца одмах по доношењу одлуке о 
одређивању  дана планираног за редовно одржавање).   
Услуге ће се вршити сукцесивно, на месечном нивоу у складу за потребама 
Наручиоца, за шта ће Наручилац на крају сваког месеца за наредни упућивати 
Понуђачу Захтев о извршењу услуга. У случају изузетно лоших временских 
прилика које онемогућавају безбедно функционисање Аква парка „Подина“ за 
посетиоце, Наручилац ће одредити нерадан дан и о томе истог тренутка - 
моментално обавестити Извршиоца.    
 Услуге спасилачке службе у  Аква парку „Подина“ обухватају следеће 
активности:  
 

а. Предузимање проактивних и реактивних мера заштите посетилаца.  
Пружање услуга безусловног спровођења Правилника Аква парка „Подина“, 
од стране свих лица ангажованих на извршењу предметне услуге од стране 
Понуђача, у смислу креирања безбедног амбијента у Аква парку „Подина“ за 
све посетиоце и запослене. Предузимање проактивних и реактивних мера 
заштите у циљу спречавања нежељених догађаја на води. Предузимање 
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реактивних мера заштите у циљу спречавања нежељених последица 
изазаваних евенуалним незгодама на води и на простору целог објекта Аква 
парка „Подина“.  
б. Пружање услуга превентивног деловања и перманентни надзор над 
купачима и свим посетиоцима, посебно оним који су у води и воденим 
атракцијама, у смислу превенције нежељених догађаја и спречавања 
кршења правила садржаних у Правилнику Аква парка „Подина“ од стране 
посетилаца.  
в. Пружање услуга стручног спашавања из воде и стручног указивања прве 
помоћи у случају дешавања незгода на води и у води.  
г. Потпуна координација са осталим лицима, запосленим код Наручиоца или 
ангажованим на други начин у смислу, организовања процеса рада и  
доследног спровођења Правилника Аква парка „Подина“ и осталих 
Законских и подзаконских аката Наручиоца.  

    д. Обављање предметних послова у складу са Законом, домаћим и 
међународним стандардима за предметну услугу. 
      ђ. Спровођење директних активности на  имплементацији одредаба, 
„Правилника Аква парка „Подина“ . 

е. Сва ангажована лица (најмање 11 извршилаца – за 11 спасилачких 
позиција) за Партију 2, морају да поседују Сертификат спасиоца на води или 
отвореним базенима, издат од овлашћене институције у складу са Законом 
и подзаконским прописима, који уређују ову област.   

Место извршења услуга је Аква парк „Подина“,  за 11 спасилачких позиција и то 
9 часова дневно, у току 80 дана у оквирном периоду од 16.06.2019. – 
10.09.2019. године - у овом периоду Аква парк „Подина“ неће радити 7 дана 
због редовног одржавања (које ће одредити наручилац у складу са својим 
потребама и за шта ће обавестити извршиоца дан, пре дана планираног за 
редовно одржавање). Радно време у току дана одређује Наручилац, а Понуђач 
је дужан да се придржава ове одлуке. У случају изузетно лоших временских 
прилика које онемогућавају безбедно функционисање Аква парка „Подина“ за 
посетиоце, Наручилац ће одредити нерадан дан и о томе истог тренутка - 
моментално обавестити Извршиоца.    
За обе партије:  

- Понуђач је у обавези да приликом састављања своје понуде и 
калулације своје цене рада поштује минималну цену рада по сату, која 
на дан објављивања ове набавке износи 155,3 РСД и у складу је са 
Одлуком Владе Р. Србије објављене у „Сл. Гласнику РС број 69 од 
14.09.2018. године.“ 

- Понуђач је у обавези да ангажованом лицу за време трајања уговора 
обезбеди сва права из радног односа у складу са Законом о раду. (Закон 
о раду РС, Сл. Гласник РС бр. 24/2005, 54/009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 
113/2017). 

Понуђач је у обавези да приликом ангажовања лица за извршење услуге за обе 
партије (патрије 1 и 2), поштује одредбе и испуни услове Закона о раду и 
одредбе Закона о безбедности и здрављу на раду, а Наручилац током вршења 
уговора задржава право провере примене наведених Закона.  
Ангажовани извршиоци у објекту за време вршења услуге морају да носе 
униформу са уочљивом ознаком Аква парка „Подина“, oдносно Спортских 
терена „Подина“. 
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Понуђач је у обавези да након потписивања уговора достави податке о лицу 
(име, презиме, звање и бр. телефона представника понуђача) које је задужено 
за сарадњу са директором Спортско рекреативног цетра „Подина“ или лицем 
које он овласти.   
 
Понуђач за Партију 1 ће посебним дописом актом - одредити руководиоца тима 
и о томе обавестити одговорно лице Наручиоца. Руководилац тима има потпуну 
одговорност за квалитет и квантитет услуга и обавезу апсолутне сарадње са 
одговорним лицем Наручиоца или лицем које он у име Наручиоца овласти да 
управља Аква парком „Подина“, у смислу спровођења организације посла и 
безусловног спровођења Правилника Аква парка „Подина“. 
 
Понуђач за Партију 2 ће посебним дописом актом одредити координатора тима 
спасилачке службе и о томе обавестити одговорно лице Наручиоца. 
Координатор тима има потпуну одговорност за квалитет и квантитет услуга и 
обавезу апсолутне сарадње са одговорним лицем Наручиоца или лицем које он 
у име Наручиоца овласти да управља Аква парком „Подина“, у смислу 
спровођења организације посла и безусловног спровођења Правилника Аква 
парка „Подина“. 
 
 
 
III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
(за обе партије) 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на 
начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
Табела 1 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) ЗЈН); 
 
 
 
 
 

 
ИЗЈАВА (Образац 6. у поглављу V 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
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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. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 
 

3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ зa Партију 1 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке 03/17 мора 
испунити додатне услове за Партију 1 за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова 
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
Табела 2 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ -Потврда/Уверење Народне банке 
Србије о броју дана блокаде 
 
Напомена: Ако је овај податак јавно 
доступан уместо ове потврде понуђач 
доставља изјаву на меморандуму, са 
адресом интернет странице где се овај 
податак може пронаћи и одштампаним 
изводом са интернет странице на 
којој се јасно види матични број и ПИБ 
понуђача (претраживање дужника у 
принудној наплати). 
 

Извештај о бонитету за јавне 
набавке (образац БОН-ЈН) који 
издаје Агенција за привредне 
регистре, који мора да садржи: 
статусне податке понуђача, сажети 
биланс стања и биланс успеха за 
претходне три обрачунске године 
(2016, 2017. и 2018). Уколико у 
образцу БОН-ЈН нису доступни 
подаци за 2018. годину, а приказани 
износ пословног прихода у 2016. и 
2017.години не задовољава износ 
захтеван у конкурнсој 
документацији, понуђач је у обавези 
да достави биланс стања и биланс 
успеха за 2018. годину. 
  
Напомена: Уколико Понуђач тражени 
финансијки услов испуњава у једној 
години довољно је да достави 
Извештај о бонитету или Биланс 

стања и Биланс успеха за једну годину. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-Да Понуђач није био у блокади у 
2018. години 
 
-Да располаже неопходним 
финансијким капацитетом, односно 
да је у претходне 3 обрачунске 
године (2016, 2017. и 2018.) 
остварио пословни приход у 
минималном износу од 
14.000.000,00 динара. 
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2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 1. Копије доказа о радном статусу 
(Копије обрасца М-3а, М или другог 
одговарајућег обрасца, из којег се 
види да су запослена лица 
пријављена на пензијско осигурање 
у тренутку објављивања позива за 
подношење понуда, ), за сваког 
запосленог појединачно  и уколико 
су радно ангажована - уговор о 
радном ангажовању у складу са 
Законом о раду ("Сл. гласник РС", 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/2014 и 13/17-Одлука УС) из којег 
се види да је запослени радно 
ангажован у тренутку 
објаљвљивања позива за 
подношење понуда у предметном 
поступку, за сваког запосленог 
појединачно. 
2. Фотокопије сертификата,  
уверења или потврда,  односно 
других документа који потрвђују да 
су најмање 4 лица  (од укупно 15) 
оспособљеназа безбедан и здрав 
рад при руковању опасним 
материјама Натријум хипохлоритом 
и Хлороводиночном киселином 
издат од релевантне 
агенције/институције. 
3. Фотокопија дипломе за једно лице  
о VII степену стручне спреме и 
потврда послодавца да је лице 
обављало послове руковођења у 
комплексу отворених базена или 
сличном објекту.  

1.Да у радном односу или неком 
другом виду радног ангажовања  
(уговор о делу, уговор о обављању 
привремених и повремених послова 
и сл.) има минимум 20 лица;  
2. Од наведених 20 лица најмање 4 
лица морају бити оспособљена за 
безбедан и здрав рад при руковању 
опасним материјама Натријум 
хипохлоритом и Хлороводиночном 
киселином односно поседују 
сертификат / уверење издат од 
релевантне агенције/институције.  
3. Да једно лице које ће бити 
ангажовано на пословима   
руководиоца тима-координатора 
има VII степен стручне спреме и 
најмање трогодишње искуство на 
руковођењу процесом рада у 
комплексу отворених базена или 
сличном рекереативном објекту. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ зa Партију 2 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке 01/19 мора 
испунити додатне услове за Партију 2а за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова 
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
Табела 2а 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 1.Потврда/Уверење Народне банке      
   Србије о броју дана блокаде 
 
Напомена: Ако је овај податак јавно 
доступан уместо ове потврде понуђач 
доставља изјаву на меморандуму, са 
адресом интернет странице где се 
овај податак може пронаћи и 
одштампаним изводом са интернет 
странице на којој се јасно види 
матични број и ПИБ понуђача 
(претраживање дужника у 
принудној наплати). 
 

2.Извештај о бонитету за јавне 
набавке (образац БОН-ЈН) који 
издаје Агенција за привредне 
регистре, који мора да садржи: 
статусне податке понуђача, сажети 
биланс стања и биланс успеха за 
претходне три обрачунске године 
(2016, 2017. и 2018). Уколико у 
образцу БОН-ЈН нису доступни 
подаци за 2018. годину, а приказани 
износ пословног прихода у 
2016. и 2017.години не задовољава 
износ захтеван у конкурнсој 
документацији, понуђач је у обавези 
да достави биланс стања и биланс 
успеха за 2018. годину. 
 
Напомена: Уколико Понуђач тражени 
финасијки услов испуњава у једној 
години довољно је да достави 
Извештај о бонитету или Биланс 

стања и Биланс успеха за једну годину. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.     Да понуђач није био у блокади 
у 2018 години; 
2. Да располаже неопходним 
финансијским капацитетом односно 
да је у претходне 3 обрачунске 
године (2016, 2017. и 2018.) 
остварио пословни приход од 
пружања сапсилачих услуга  у 
минималном износу од 5.000.000,00 
динара. 
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2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ А. Копије Уговора  о спасилачким 
услугама које су предмет ове ЈН 
(спасилачке услуге на базенима) 
који доказују радно искуство од 
најмање 3 године (2016, 2017, 2018 
год)  
Б. Копија важеће полисе осигурања 
од опште одговорности 

 1. Да има најмање три године 
искуства у пружању спасилачких 
услуга и да је у претходне три 
године (2016, 2017, 2018) пружио 
услуге које су предмет ове ЈН 
(ангажованје спасилаца на 
базенима) код најмање 5 различитих 
наручиоца. 
2. Да поседује важећу полису 
осигурања од опште одговорности 
која може настати из послова и 
активности пружаоца услуга из 
делатности спасилаштва на води. За 
суму осигурања по једном штетном 
догађају од најмање 1.500.000,00 
динара 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  
 
Копије рачуна о власништву или 
копије уговора о најму  са 
припадајућим копијама рачуна за 
захтевану опрему од тачке 1 до 
тачке 6 или фотокопија пописне 
листе у коме се налази сва 
захтевана опрема. 
 

 1. Да поседује  најмање 6 
спасилачких туба; 
2.   Да поседује најмање једну даску 
за имобилизацију повреда врата и 
кичме; 
3. Да поседује најмање један 
аутоматски дефибрилатор; 
4. Да поседује најмање један 
кисеонички сет (боца за медицински 
кисеоник са припадајућом 
вентилском групом и маском); 
5. Да поседује најмање четири 
спасилаке куле (столице) за 
осматрање базена; 
6. Да поседује најмање  5 ком. 
водоотпорних бежичних 
комуникатора. 
 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

1. Да има најмање 14 радно 
ангажованих спасилаца у звању 
спортски спасилац од чега: 

1) најмање 7 радно ангажованих 
лица са звањем помоћни 
спасилац или вишим звањем 

2) најмање 6 радно ангажованих 
спасилаца са звањем 
спасилац или вишим звањем 

3) најмање 1 радно ангажовано 

 
1. Извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по 
одбитку-односно прва страна ППП-
ПД пријаве где је наведен укупан 
број запослених, а којим понуђач 
доказује да располаже са минимум 
14 запослених радника на одређено 
или неодређено време, односно 
лица ангажована ван радног односа.  
Наручилац ће прихватити као доказ 
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лице са звањем спасилац 
инструктор; 

2. Од укупног броја радно 
ангажованих спасилаца једно лице 
мора бити одређено за 
координатора спасилачке службе са 
звањем спасилац инструктор  и 
најмање две године радног искуства 
на пословима кординације рада 
спасилачке службе. Лице које је 
одређено за координатора 
спасилачке службе мора бити у 
радном односу код понуђача пре 
објављивања позива за 
достављање понуда. 
Остала лица са списка могу бити 
ангажована и ван радног односа 
нпр. по основу привремених и 
повремених послова или др. 
3. Да има минимум 2 лица која су 
обучена за пружање прве помоћи уз 
помоћ медицинског кисеоника, 
односно примену оксигенације 
током реанимационих мера. 
4. Да има минимум 14 лица која су 
обучена за пружање прве помоћи и 
рад са спољњим аутоматским 
дефибрилатором. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и следеће уговоре ван радног 
односа: 
- Уговор о привременим и 
повременим пословима; 
-   Уговор о делу (ради обављања 
послова који су ван делатности 
послодавца); 
-     Уговор о допунском раду. 
Уколико се као доказ кадровског 
капацитета прилажу фотокопије 
уговора о делу/уговора о обављању 
привремених и повремених послова 
или другог уговора о радном 
ангажовању ван радног односа у 
истима недвосмислено мора стајати 
да ће наведена лица бити 
ангажована на предметној јавној 
набавци.  
1-а. Копије доказа о радном статусу 
(Копије обрасца М-3а, М или другог 
одговарајућег обрасца, из којег се 
види да су запослена лица 
пријављена на пензијско осигурање 
у тренутку објављивања позива за 
подношење понуда, ), за сваког 
запосленог појединачно  и уколико 
су радно ангажована - уговор о 
радном ангажовању у складу са 
Законом о раду ("Сл. гласник РС", 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/2014 и 13/17-Одлука УС) из којег 
се види да је запослени радно 
ангажован у тренутку 
објаљвљивања позива за 
подношење понуда у предметном 
поступку, за сваког запосленог 
појединачно. 
 
1-б. Копија Уверења о завршеном 
стручном оспособљавању за 
спортско звање Помоћни спасилац, 
Спасилац или Спасилац инструктор 
у складу са Законом о спорту 
("Службени гласник РС", бр. 
10/2016), Правилником о стручном 
оспособљавању за обављање 
одређених стручних послова у 
спорту ("Службени гласник РС", бр. 
8/2013) и Правилником о 
номенклатури спортских занимања и 
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звања ("Службени гласник РС", бр. 
7/2013) 
2. За лице које се ангажује као 
кординатор спасилачке службе 
понуђач на меморандуму доставља 
изјаву о именовању кординатора са 
потврдом о радном искуству 
кординатора. 
3. Копија одговарајућег Уверења, 
Потврде или Сертификата да су 
лица обучена за рад са 
медицинским кисеоником,  
4. Копија одговарајућег Уверења, 
Потврде или Сертификата да су 
лица обучена за примену 
оксигенације. 
 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3. и 4.  понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 
поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 
2.  ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 Исуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 
бројем 1 и 2 за Партију 1 и под редним бројем 1,2,3 и 4 за Партију 2  
понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.  

 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 

80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за 
подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
  

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
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 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора може и да затражи 
на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако 
понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет 
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
  Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног привредног суда;  
 
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да достави 
доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
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средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Уколико понуђач има регистроване огранке или издвојена места 
чија се седишта разликују од седишта друштва, потребно је 
доставити потврду месно надлежног пореског органа локалне 
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних 
прихода за огранак или издвојено место. 
 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
Чл. 75. ст. 2 ЗЈН, услов под редним бројем 4 доказује се 
достављањем потписаног и овереног Oбразца Изјаве понуђача 
о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (Образац 3 у Одељку V конкурсне документације). Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора 
посебно потписати  наведену Изјаву.  
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1 
1. Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у 
табеларном приказу додатних услова за Партију 1 – Доказ: Да понуђач 
није био у блокади у 2018. Години. Да располаже неопходним 
финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске 
године (2016, 2017. и 2018.) остварио пословни приход у минималном 
износу од 14.000.000,00 динара. 
Доказ је: Потврда/Уверење Народне банке Србије о броју дана блокаде.  
Напомена: Ако је овај податак јавно доступан уместо ове потврде понуђач 
доставља изјаву на меморандуму, са адресом интернет странице где се овај 
податак може пронаћи и одштампаним изводом са интернет странице 
накојој се јасно види матични број и ПИБ понуђача (претраживање дужника у 
принудној наплати). 

Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке 
понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три 
обрачунске године (2016, 2017. и 2018). Уколико у образцу БОН-ЈН нису 
доступни подаци за 2018. годину, а приказани износ пословног прихода у 
2016. и 2017.години не задовољава износ захтеван у конкурнсој 
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документацији, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс 
успеха за 2018. годину. 
Напомена: Уколико Понуђач тражени финансијки услов испуњава у једној 
години довољно је да достави Извештај о бонитету или Биланс стања и 

Биланс успеха за једну годину. 
2. Кадровски капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу додатних услова за Партију 1 – Доказ: 1.Да у 
радном односу или неком другом виду радног ангажовања (уговор о делу, 
уговор о обављању привремених и повремених послова и сл.) има 
минимум 20 лица;  
 Од наведених 20 лица намање 4 лица морају бити оспособљена за 
безбедан и здрав рад при руковању опасним материјама Натријум 
хипохлоритом и Хлороводиночном киселином односно поседују 
сертификат / уверење издат од релевантне агенције/институције.  
- Да једно лице које ће бити ангажовано на пословима   руководиоца 
тима-координатора има VII степен стручне спреме и најмање 
двогодишње искуство на руковођењу процесом рада у комплексу 
отворених базена или сличном рекереативном објекту. Доказ је:  
1 Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а, М или другог 
одговарајућег обрасца, из којег се види да су запослена лица пријављена 
на пензијско осигурање у тренутку објављивања позива за подношење 
понуда, ), за сваког запосленог појединачно  и уколико су радно 
ангажована - уговор о радном ангажовању у складу са Законом о раду 
("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014 и 13/17-Одлука 
УС) из којег се види да је запослени радно ангажован у тренутку 
објаљвљивања позива за подношење понуда у предметном поступку, за 
сваког запосленог појединачно. 
2. Фотокопије сертификата,  уверења или потврда,  односно других 
документа који потрвђују да су најмање 4 лица  (од укупно 15) 
оспособљеназа безбедан и здрав рад при руковању опасним материјама 
Натријум хипохлоритом и Хлороводиночном киселином издат од 
релевантне агенције/институције. 
3. Фотокопија дипломе за једно лице  о VII степену стручне спреме и 
потврда послодавца да је лице обављало послове руковођења у 
комплексу отворених базена или сличном објекту. 

Наручилац ће прихватити као доказ и следеће уговоре ван 
радног односа: 
А. Уговор о привременим и повременим пословима; 
Б. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван 
делатности послодавца); 
В. Уговор о допунском раду. 
Уколико се као доказ кадровског капацитета прилажу фотокопије 
уговора о делу/уговора о обављању привремених и повремених 
послова или другог уговора о радном ангажовању у истима 
недвосмислено мора стајати да ће наведена лица бити 
ангажована на предметној јавној набавци.  
2. Фотокопије сертификата,  уверења или потврда,  односно 
других документа који потрвђују да су најмање 4 лица  (од 
укупно 15) оспособљена за безбедан и здрав рад при руковању 
опасним материјама Натријум хипохлоритом и 
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Хлороводиночном киселином издат од релевантне 
агенције/институције. 
3. Фотокопија дипломе за једно лице  о VII степену стручне 
спреме и потврда послодавца да је лице обављало послове 
руковођења у комплексу отворених базена или сличном објекту. 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 2 
1. Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу додатних услова за Партију 2 – Доказ: Да није 
био у финанскијској блокади у предходних годину дана од дана 
објављивања позива. Да је у току претходне календарске 2018. године 
од пружања спасилачких услуга на базенима остварио пословни 
приход уминималном износу од 5.000.000,00 динара.  
Доказ је: Потврда Народне банке Србије о броју дана блокаде. 

Напомена: Ако је овај податак јавно доступан уместо ове потврде 
понуђач доставља изјаву на меморандуму, са адресом интернет странице 
где се овај податак може пронаћи и одштампаним изводом са интернет 
странице на којој се јасно види матични број и ПИБ понуђача 
(претраживање дужника у принудној наплати). 
Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне 
податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 
три обрачунске године (2016, 2017. и 2018). Уколико у образцу БОН-ЈН 
нису доступни подаци за 2018. годину, а приказани износ пословног 
прихода у 2016. и 2017.години не задовољава износ захтеван у 
конкурнсој документацији, понуђач је у обавези да достави биланс 
стања и биланс успеха за 2018. годину. 

Напомена: Уколико Понуђач тражени финасијки услов испуњава у 
једној години довољно је да достави Извештај о бонитету или Биланс 

стања и Биланс успеха за једну годину. 
2. Пословни капацитет, услов прод редним бројем 2.    

            Наведен у табеларном приказу додатних услоба за Партију 2. Доказ: 
1.  Да има најмање три године искуства у пружању спасилачких услуга и 
да је у претходне три године (2016, 2017, 2018) пружио услуге које су 
предмет ове ЈН (ангажованје спасилаца на базенима) код најмање 5 
различитих наручиоца. 
2. Да поседује важећу полису осигурања од опште одговорности која 
може настати из послова и активности пружаоца услуга из делатности 
спасилаштва на води. За суму осигурања по једном штетном догађају од 
најмање 1.500.000,00 динара. Доказ је: 
1. Копије Уговора  о спасилачким услугама које су предмет ове ЈН 
(спасилачке услуге на базенима) који доказују радно искуство од најмање 
3 године (2016, 2017, 2018 год.) . 
2. Копија важеће полисе осигурања од опште одговорности  
3. Teхнички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу додатних услова за Партију 2 – Доказ: 

1. Да поседује  најмање 6 спасилачких туба; 
2. Да поседује најмање једну даску за имобилизацију повреда 

врата и кичме; 
3. Да поседује најмање један аутоматски дефибрилатор; 
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4. Да поседује најмање један кисеонички сет (боца за 
медицински кисеоник са припадајућом вентилском групом и 
маском); 

5. Да поседује најмање четири спасилаке куле (столице) за 
осматрање базена; 

6. Да поседује најмање  5 ком. водоотпорних бежичних 
комуникатора. 

Доказ је: 
Копије рачуна о власништву или копије уговора о најму  са припадајућим 
копијама рачуна за захтевану опрему од тачке 1 до тачке 6 или 
фотокопија пописне листе у коме се налази сва захтевана опрема. 
4. Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у 
табеларном приказу додатних услова за Партију 2 – Доказ: 

1. Да има најмање 14 радно ангажованих спасилаца у звању 
спортски спасилац од чега: 
- најмање 7 радно ангажованих лица са звањем помоћни   
   спасилац или вишим звањем 
- најмање 6 радно ангажованих спасилаца са звањем спасилац  
   или вишим звањем 

             - најмање 1 радно ангажовано лице са звањем спасилац   
               инструктор; 

2. Од укупног броја радно ангажованих спасилаца једно лице мора 
бити одређено за координатора спасилачке службе са звањем 
спасилац инструктор  и најмање две године радног искуства на 
пословима кординације рада спасилачке службе. Лице које је 
одређено за координатора спасилачке службе мора бити у радном 
односу код понуђача пре објављивања позива за достављање 
понуда. 
Остала лица са списка могу бити ангажована и ван радног односа 
нпр. по основу привремених и повремених послова или др. 
3. Да има минимум два лица која су обучена за пружање прве 
помоћи уз помоћ медицинског кисеоника, односно примену 
оксигенације током реанимационих мера. 
4. Да има минимум 14 лица која су обучена за пружање прве 
помоћи и рад са спољњим аутоматским дефибрилатором. 

 Доказ је:  
1. Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку-
односно прва страна ППП-ПД пријаве где је наведен укупан број запослених, а 
којим понуђач доказује да располаже са минимум 14 запослених радника на 
одређено или неодређено време, односно лица ангажована ван радног односа.  
Наручилац ће прихватити као доказ и следеће уговоре ван радног односа: 

-   Уговор о привременим и повременим пословима; 
- Уговор о делу (ради обављања послова који су ван 

делатности послодавца); 
-   Уговор о допунском раду. 
- Уколико се као доказ кадровског капацитета прилажу 

фотокопије уговора о делу/уговора о обављању привремених и 
повремених послова или другог уговора о радном ангажовању ван 
радног односа у истима недвосмислено мора стајати да ће 
наведена лица бити ангажована на предметној јавној набавци.  
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1-а. Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а, М или другог 
одговарајућег обрасца, из којег се види да су запослена лица пријављена на 
пензијско осигурање у тренутку објављивања позива за подношење понуда, ), 
за сваког запосленог појединачно  и уколико су радно ангажована - уговор о 
радном ангажовању у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/2014 и 13/17-Одлука УС) из којег се види да је запослени 
радно ангажован у тренутку објаљвљивања позива за подношење понуда у 
предметном поступку, за сваког запосленог појединачно. 
1-б. Копија Уверења о завршеном стручном оспособљавању за спортско звање 
Помоћни спасилац, Спасилац или Спасилац инструктор у складу са Законом о 
спорту ("Службени гласник РС", бр. 10/2016), Правилником о стручном 
оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту 
("Службени гласник РС", бр. 8/2013) и Правилником о номенклатури спортских 
занимања и звања ("Службени гласник РС", бр. 7/2013) 
2. За лице које се ангажује као кординатор спасилачке службе понуђач на 
меморандуму доставља изјаву о именовању кординатора са потврдом о 
радном искуству кординатора. 
3. Копија одговарајућег Уверења, Потврде или Сертификата да су лица обучена 
за рад са медицинским кисеоником,  
4. Копија одговарајућег Уверења, Потврде или Сертификата да су лица обучена 
за примену оксигенације. 

 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за 
подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН. 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не мора да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из 
регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре.   
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери 
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 
 
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, 
а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 
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понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од 
најмање пет дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити 
на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености 
услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране 
понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа 
не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као 
неприхватљива. 
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. 
 
Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом 
као и попуњене и потписане обрасце из Конкурсне документације. 
 
Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у 
обавези да потпише и достави. 
 
На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да 
образац потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки 
образац мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, 
обрасци који се односе на подизвођаче могу бити потписани од стране 
овлашћеног лица понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на 
члана групе могу бити потписани од стране овлашћеног лица носиоца 
посла или овлашћеног лица члана групе понуђача. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда 
са истом понуђеном ценом. 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће 
уговор доделити понуђачу који који понуди дужи рок плаћања.  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, и исти рок 
плаћања 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 исти рок плаћања.  
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 те 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 путем жреба. 
 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

Бр. Назив обрасца: Број обрасца: 

1. Образац понуде за Партију 1 Образац Бр. 1 

1а Образац понуде за Партију 2 Образац Бр. 1а 

2. Образац структуре понуђене цене, са 
упутством како да се попуни за Партију 1 

Образац Бр. 2 

2а. Образац структуре понуђене цене, са 
упутством како да се попуни за Партију 2 

Образац Бр. 2а 

3 Образац трошкова припреме понуде Образац Бр. 3 

4. Образац изјаве о независној понуди Образац Бр. 4 

5. Образац изјаве понуђача о испуњености 
услова за учешће у поступку јавне набавке - 
чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном 
документацијом 

Образац Бр. 5 

6. Образац изјаве подизвођача о испуњености 
услова за учешће у поступку јавне набавке - 
чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном 
документацијом 

Образац Бр. 6 

7. Образац модела Уговора за Партију 1 Образац Бр. 7 

7а. Образац модела уговора за Партију 2 Образац Бр. 7а 
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ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга - 
Услуге одржавања хигијене објеката и зеленила и услуге спасилачке службе у 
Аква парку „Подина“, ЈН број 01/19 , Партија 1 – Услуге одржавања хигијене 
објеката и зеленила. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив 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 сваког подизвођача. 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 01/19 27/62 

  

 

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 сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Услуге одржавања хигијене објеката и 
зеленила и услуге спасилачке службе у Аква парку „Подина“, ЈН број 01/19 , 
Партија 1 – Услуге одржавања хигијене објеката и зеленила. 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања: Рок и начин плаћања: 
(Сукцесивно за стварно реализоване услуге) 
најмање осам дана од дана достављања 
исправног рачуна и верификованог 
записника за извршене услуге, а најдуже 45 
дана. 
 

 
 
 
____ дана. 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) ____ дана од дана јавног 
отварања понудa. 

Рок извршења услуга 
Сукцесивно у складу са потребама 
Наручиоца.  

Најкасније до 01.04.2020. 
године (закључно са 
31.03.2020. године) 

 
Место извршења услуге:  
 

Jaвна установа „Спортско 
ректреативни центар 
„Подина“ Сокобања, 
Сокобања Ратарска бб. 

 

 

 

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 
једног понуђача из групе који ће попунити, 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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ОБРАЗАЦ 1а) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга - 
Услуге одржавања хигијене објеката и зеленила и услуге спасилачке службе у 
Аква парку „Подина“, ЈН број 01/19 , Партија 2 – Услуге спасилачке службе 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив 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 сваког подизвођача. 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 01/19 31/62 

  

 

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 сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Услуге одржавања хигијене објеката и 
зеленила и услуге спасилачке службе у Аква парку „Подина“, ЈН број 01/19 , 
Партија 2 – Услуге спасилачке службе. 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања: Рок и начин плаћања: 
(Сукцесивно за стварно реализоване услуге) 
најмање осам дана од дана достављања 
исправног рачуна и верификованог 
записника за извршене услуге, а најдуже 45 
дана. 
 

 
 
 
____ дана. 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана) ____ дана од дана јавног 
отварања понудa. 

Рок извршења услуга 
Сукцесивно у складу са потребама 
Наручиоца.  

Најкасније до 11.09.2019. 
године. (Закључно са 
10.09.) 

 
Место извршења услуге:  
 

Jaвна установа „Спортско 
ректреативни центар 
„Подина“ Сокобања, 
Сокобања Ратарска бб. 

 

 

 

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 
једног понуђача из групе који ће попунити, 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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(ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 1 
 

Табела 1:  Извршење услуга хигијене објеката и одржавања зленила  
 

Предмет ЈН Назив 
Услуге: 

 

Јед.м. (сат) 
бр. сати 
дневно 

Број 
изврши

лаца 

Број 
радних 
дана 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а (по 
сату) 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7(2x3x4x5) 8 (2x3x4x6) 

За период од 
01.04.-16.06.2019. и 
од 11. 09. 2019. – 
01.04.2019. (по 
распореду 12+36) - 
Аква парк 

12 4 140 

    

Руководилац: За 
период од 
01.04.2019. - 
01.04.2019. (8 сати 
радним даном) – 
Аква парк 

8 1 260 

    

За период од 
01.05.- 16.06.2019. 
(8 сати радним 
даном – Аква парк 

8 5 33 

    

За период од 
10.06.- 10.09.2019. 
(8 сати радним 
даном) – Аква парк 

8 15 93 

    

За период од 
22.04.2019.- 
20.10.2019. (8 сати 
радним даном)- 
Спортски терени 

8 1 130 

    

За период од 
01.05.2019.- 
01.11.2019. (8 сати 
радним даном) -
Спортски терени 

8 1 185 

    

 
 

УКУПНО: 

  

 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, по једном 

сату вршења тражене предметне услуге; 
 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, по једном 

сату вршења тражене предметне услуге; 
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 у колону 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 5.) са траженим количинама, (број сати дневно, пута 
број извршилаца, пута број радних дана) које су наведене у колони 2, 
колони 3., колони 4, дакле 5x2x3x4);  

 у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 2, 3 и 4, дакле 6x2x3x4.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом.  
 

Датум:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 2a) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ ЗА ПАРТИЈУ 2 
Табела 2:  Услуге спасилачке службе 

Предмет ЈН 
Назив Услуге: 

 

Јед.м. 
(сат) 
бр. 
сати 
дневно 

Број 
изврши

лаца 

Број 
радних 
дана 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а (по 
сату) 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7(2x3x4x5) 8 (2x3x4x6) 

За период од 
16.06.-
11.09.2019. (без 
7 дана у 
наведеном 
периоду  у 
време редовног 
одржавања аква 
парка) 

9 11 

 
 
 
 

80 

  1  

 

УКУПНО: 
 

  

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, по једном 

сату вршења тражене предметне услуге; 
 у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, по једном 

сату вршења тражене предметне услуге; 
 у колону 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 5.) са траженим количинама (број сати дневно, пута 
број извршилаца, пута број радних дана) које су наведене у колони 2, 
колони 3., колони 4, дакле 5x2x3x4) ; 

 у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 2, 3 и 4, дакле 6x2x3x4.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом.  
 

Датум:  Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 
 
 
 
 
Образац копирати у два примерка, уколико се понуда подноси за обе 
партије. 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке услуга- Услуге одржавања хигијене објеката и 
зеленила и услуге спасилачке службе у Аква парку „Подина“, ЈН број 
01/19, за Партију ______ (навести број партије) 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 ЗЈН којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе. 
 
Образац копирати у два примерка, уколико се понуда подноси за обе 
партије. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке Услуге одржавања хигијене објеката и 
зеленила и услуге спасилачке службе у Аква парку „Подина“, ЈН број 
01/19, за Партију______испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када 
има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН); 

 

 
 
Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                                                  _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на 
који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају 
заједно.  

 
Образац копирати у два примерка, уколико се понуда подноси за обе 
партије. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

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 Услуге одржавања хигијене 
објеката и зеленила и услуге спасилачке службе у Аква парку „Подина“, 
ЈН број 01/19, за Партију_____ испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за 
неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 
1. тач. 2) ЗЈН); 

3. 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) (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за 
предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                                            _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.  
 
Образац копирати у два примерка, уколико се понуда подноси за обе партије. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 
 

VI  МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 
 
 

УГОВОР О  
 пружању услуга одржавања хигијене објеката и зеленила у  „Јавној установи 

спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања 
 

Закључен између: 
Наручиоца Јавна установа „Спортско рекреативног центра Подина“ 
Сокобања  
са седиштем у Сокобањи, улица Ратарска бб, 
 ПИБ: 110414103,  Матични број: 17910426. 
Број рачуна: 840-1234664-81 Назив банке:.Управа за трезор, 
Телефон:.018 833 978  
кога заступа Милош Крстић, в.д директор,  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извршилац), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: 01/19 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 
 

УВОД: 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац услуге на основу писаног позива за подношење понуда број: I-
19/2019-5 18.02.2019.године. године спровео поступак јавне набавке у 
отвореном поступку за набавку услуга одржавања хигијене објеката и зеленила, 
и спасилачке службе 01/19, за Партију 1 услуге одржавања хигијене објеката и 
зеленила у Jавној установи „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања.  
-да је Извршилац услуге доставио понуду дана __.__.2019. године, број понуде 
_______  (попуњава Наручилац) која се налази у прилогу овог уговора и 
саставни је део овог уговора. 
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-да је Наручилац услуге на основу Одлуке о додели уговора број 
________________ од ________.2019. године (попуњава Наручилац) у поступку 
ЈН број 01/19 изабрао Извршиоца услуге за извршење услуга за Партију 1. 

  
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Предмет уговора је набавка услуга одржавања хигијене објеката и зеленила, у 
Јавној установи „Спортско рекреативном центру Подина“ Сокобања, а по 
потреби и других објеката којима управља Наручилац, у складу са Техничком 
спецификацијом потребних услуга за Партију 1 описаних у Одељку II Kонкурсне 
документације за Партију 1 и конкурсном документацијом за предметну набавку, 
према понуди Извршиоца услуге број _______ од _______.2019. године, које 
чине саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 
Укупна цена за тражене услуге које су наведене у техничкој спецификацији 
утврђена је у понуди Извршиоца услуге из члана 1. овог уговора и за оквирне 
количине из Обрасца понуде, укупно износи __________________ динара без 
ПДВ-а односно ______________________динара са ПДВ-ом. 
Укупна цена предметне услуге биће одређена према стварно реализованим 
услугама, односно коначним количинама из техничке спецификације, с тим да 
не може бити већа од уговорене вредности набавке. 
Уговорена јединична цена је фиксна и не може се мењати током целог периода 
трајања уговора.  

Члан 3. 
Наручилац услуге се обавезује да цену услуге утврђену у члану 2. овог уговора 
плати у року од највише ____ дана од дана пријема исправног рачуна, 
испостављеног за стварно извршене услуге у претходном месецу уз 
верификовани записник или радни налог о извршеним услугама, потписан од 
стране лица које овласти Извршилац,  оверен од стране Наручиоца, на рачун 
Извршиоца услуге ______________________ код ______________ Банке. 
 

Члан 4. 
Услуге ће се вршити сукцесивно, на месечном нивоу у складу за потребама 
Наручиоца, за шта ће Наручилац на крају сваког месеца за наредни Извршиоцу 
упућивати Захтев. 
Наручилац услуге задржава право корекције уговорених количина, у складу са 
конкретним потребама, с обзиром да су количине из спецификације дате 
оквирно. Наручилац задржава право да не изврши услуге из уговора, уколико 
престане потреба за истим. 

 
Члан 5. 

Место извршења услуга је Јавна установа „Спортско рекреативни центар 
Подина“ Сокобања,  Ратарска бб Сокобања, а по потреби Наручиоца и остали 
објекти којима управља  Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ 
Сокобања, и то:  
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1. Од датума закључења уговора, оквирно у периоду од 01.04. – 16.06. 
2019. и од 11.09. 2019. – 01.04.2019. године (оквирни укупни период 280 дана) - 
4 (четири извршиоца)  за редовно одржавање објекта у тихом режиму рада по 
распореду  12 + 36 сати - што по извршиоцу с' обзиром на наведени распоред  
оквирно износи 140 радних дана по 12 сати. 
2. Од датума закључења уговора до датума његовог истека, оквирно у 
периоду од 01.04. -  31.03.2019. године (365 дана) – један извршилац  - 
руководилац тима-координатор, који ће управљати свим ангажованим лицима и 
процесом рада у име Извршиоца, ангажован радним данима (понедељак-петак)  
оквирно по 8 сати дневно, укупно (260 радних дана).  
3.   У периоду од 01.05.2019. године до 16.06.2019. године – још 5 (пет 
извршилаца), за припрему Аква парка „Подина“ – у једној смени по 8  сати 
дневно, радним данима, понедељак – петак, укупно 33 радна дана. 
4. У периоду од 10.06. – 10.09.2019. године -  укупно 15 извршилаца, током 
активног периода рада за посетиоце - укупно 8 сати по лицу дневно,  
организованих у две смене, које укупно трају 13 сати дневно (од 07:00-20:00 
сати) за 93 дана.  
5.  У периоду од 22.04.2019. године до 20.10.2019. године, 1  (један 
извршилац) у периоду активног рада Спортских терена „Подина“ за редовно 
одржавање просторија и зелених површина - у две смене које укупно трају 13 
сати дневно (од 07:00-20:00 сати) оквирно по 8 сати дневно, оквирно 132 
радних дана.  
6.  У периоду од 01.05.2019. године до 01.11.2019. године, 1  (jедан 
извршилац) у периоду активног рада Спортских терена „Подина“ за редовно 
одржавање просторија и зелених површина - у две смене које укупно трају 13 
сати дневно (од 07:00-20:00 сати) оквирно по 8 сати дневно, оквирно 130 
радних дана.   
 

 

Члан 6. 
Извршилац услуге је дужан да: 
-достави податке одговорном лицу Наручиоца о лицу за контакт које ће бити 
задужено за сардању са њим (име, презиме, звање и број телефона); 
-достави у року од 8 дана од дана закључења уговора податке о лицима која ће 
бити ангажована на извршењу услуге. 
Понуђач је дужан да одговорном лицу Наручиоца достави акт којим је одредио  
руководиоца тима који спроводе услуге за Партију 1. Руководилац тима има 
обавезу потпуне сарадње са одговорним лицем Наручиоца и лицем које он у 
име Наручиоца овласти да управља Аква парком „Подина“, у смислу 
спровођења организације посла и безусловног спровођења Правилника Аква 
парка „Подина“. 

 
Члан 7. 

Извршилац је дужан да приликом закључења уговора  наручиоцу преда 
средства финансијског обезбеђења, за добро извршење посла и то: 
 бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру 

меница. Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ, 
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у корист Наручиоца, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од 
уговореног периода трајања уговора. 

 
 

Члан 8. 
Сви запослени код Извршиоца,  који раде у објекту наручиоца за време 
вршења услуге морају да носе униформу са уочљивом ознаком Аква парка 
„Подина“, које им обезбеђује Наручилац. 
 

Члан 9. 
Извршилац гарантује Наручиоцу да ће своје уговорене обавезе обављати у 
складу са природом уговореног посла, у духу добрих пословних обичаја, са 
пажњом доброг привредника, у свему према правилима струке, законима, 
домаћим и међународним стандардима и позитивним нормама. 
Извршилац је  у обавези да приликом ангажовања лица за извршење услуге из 
Члана 1 овог уговора, поштује одредбе и испуни услове Закона о раду и 
одредбе Закона о безбедности и здрављу на раду.  
 

Члан 10. 
Извршилац је у обавези да свим ангажованим лицима исплати  минималну 
цену рада по сату, која на дан објављивања ове набавке износи 155,3 РСД и у 
складу је са Одлуком Владе Р. Србије објављене у „Сл. Гласнику РС број 69 од 
14.09.2018. године.“ 
Извршилац је у обавези да свим ангажованим лицима за време трајања 
уговора обезбеди сва права из радног односа у складу са Законом о раду. 
(Закон о раду РС, Сл. Гласник РС бр. 24/2005, 54/009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017, 113/2017). 

 
Члан 11. 

Извршилац услуге гарантује да ће лица која је ангажовао пре почетка вршења 
услуга упознати са одредбама Правилника Аква парка „Подина“ и Правилника 
Спортских терена „Подина“ и да иста доследно учествују у његовом 
спровођењу. 

 
Члан 12. 

Извршилац услуге је потпуно одговоран за штету коју Наручиоцу услугe нанесу 
извршиоци посла ангажовани од стране Извршиоца, у току ангажовања код 
Наручиоца услуге, без обзира да ли је штета последица намере, грубе непажње 
или нехата.  
У случају настанка штете или сумње да је штета настала, уговорне стране су 
обавезне да образују заједничку комисију састављену од подједнаког броја 
представника уговорних страна, са циљем да заједнички утврди основ настанка 
штете, лице које је нанело штету, износ штете и сл. 
Извршилац услуге је обавезан да износ штете утврђен од стране заједничке 
комисије измири у року од 8 дана од дана сачињавања записника о штети коју 
сачињава комисија из претходног става овог члана. 
 

Члан 13. 
Наручилац услуге има право да врши контролу и надзор над пружањем услуга 
и да периодично врши процену квалитета извршених услуга. Такође има право 
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да писменим путем затражи од Извршиоца услуге да замени запосленог – 
ангажовано лице које у име Извршиоца своје послове не обавља у складу са 
уговореним обавезама. У том смилу извршилац је дужан да одмах и без 
поговра поступи по примедбама Наручиоца, а најдуже у року од 24 замени лице 
новим.  
Наручилац ће из разлога подизања нивоа комуникације за руководиоца и још 
пет лица обезбедити укупно шест умрежених СИМ картица код Наручиоца, под 
условима које користе запослени код Наручиоца, које ће им бити на 
располагању током периода трајања уговора.  

 
Члан 14. 

Уколико Извршилац услуге не обезбеди извршење услуге у складу са условима 
наведеним у уговору, а да до тога није дошло кривицом Наручиоца услуге нити 
услед дејства више силе, обавезан је да за сваки дан недоласка извршилаца 
посла у предвиђено време, или неизвршене услуге плати Наручиоцу услуге 
износ од 2‰ (промила) (0,2 %) укупне уговорене вредности посла, с тим да 
укупан износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене вредности посла. 
 
Наплата уговорене казне врши се одбијањем од рачуна при исплати и то без 
претходног обавештавања. Право Наручиоца услуге на наплату уговорене 
казне не утиче на право Наручиоца услуге да захтева накнаду штете. 
Извршилац услуге се обавезује да евентуалну штету која настане извршењем 
или неизвршењем услуга из члана 2. Уговора, а која је изазвана од стране 
Извршиоца услуге надокнади Наручиоцу услуге у целости. 

 
Члан 15. 

Наручилац може једнострано да раскине уговор и без остављања накнадног 
рока ако га је Извршилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је 
очигледно да Извршилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року. 
У случају престанка потребе за предметном услугом, Наручилац може 
једнострано да раскине уговор, с тим што мора писаним путем да обавести 
Извршиоца, најмање 15 дана пре дана раскида уговора. 

 
Члан 16. 

Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица 
обе уговорне стране и закључује се најдуже до 01.04.2019. године, закључно са 
31.03.2020. године. 
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно. 
Уколико спорови између Наручиоца услуге и Извршиоца услуге не буду решени 
споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда. 
 

Члан 17. 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су одлуком о буџету 
Општине Сокобања и Финансијским планом Jaвне установе „Спортско 
рекреативни центар Подина“ Сокобања за 2019. годину. Плаћање доспелих 
обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине одобрених 
апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 
2019. годину.  
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За део реализације уговора који се односи на 2020. годину, реализација уговора 
ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Одлуком о буџету Општине 
Сокобања за 2020. годину. 
У супротном, уговор престаје да важи без накнаде штете, због немогућности 
преузимања и плаћања обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 18. 
На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима и важећи прописи за предметну услугу као и остали 
позитивни законски прописи. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерка, по 2 (два) примерка 
за обе уговорне стране. 
 
Уговор се сматра потписаним даном потписивања обе уговорне стране. 
 

 
Извршилац услуге:       Наручилац услуге: 
                                                 Јавна установа „Спортско рекративни             
                                                                            центар Подина“ Сокобања 

       Директор                                                                       
                                                                  Милош Крстић 

 
 

______________________________ _____________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 7а) 
 

VIa  МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 
 
 

УГОВОР О  
 пружању услуга спасилачке службе у Аква парку „Подина“ 

 

Закључен између: 
Наручиоца Јавна установа „Спортско рекративни центар Подина“ Сокобања  
са седиштем у Сокобањи, улица Ратарска  бб, 
 ПИБ: 110414103,  Матични број: 17910426. 
Број рачуна: 840-1234664-81 Назив банке:.Управа за трезор, 
Телефон:.018 833 978  
кога заступа Милош Крстић, вд директор,  
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извршилац), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: 01/19 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 
УВОД: 

Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац услуге на основу писаног позива за подношење понуда број:   
I-20/2019-05 од 18.01.2019. године спровео поступак јавне набавке у отвореном 
поступку за набавку услуга одржавања хигијене објеката и зеленила, и 
спасилачке службе 01/19, за Партију 2-  услуге спасилачке службе у аква парку 
„Подина“,  
-да је Извршилац услуге доставио понуду дана __.__.2019. године, број понуде 
_______  (попуњава Наручилац) која се налази у прилогу овог уговора и 
саставни је део овог уговора. 
-да је Наручилац услуге на основу Одлуке о додели уговора број 
________________ од ________.2019. године (попуњава Наручилац) у поступку 
ЈН број 01/19 изабрао Извршиоца услуге за извршење услуга за Партију 2. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет уговора је набавка услуга спасилачке службе у Аква парку „Подина“ у 
складу са Техничком спецификацијом потребних услуга за Партију 2, описаних 
у Одељку II Kонкурсне документације за Партију 2 и конкурсном 
документацијом за предметну набавку, према понуди Извршиоца услуге број 
_______ од _______.2019. године, који чине саставни део овог уговора. 
 

Члан 2. 
Укупна цена за тражене услуге које су наведене у техничкој спецификацији 
утврђена је у понуди Извршиоца услуге из члана 1. овог уговора и за оквирне 
количине из Обрасца понуде, укупно износи __________________ динара без 
ПДВ-а односно ______________________динара са ПДВ-ом. 
Укупна цена предметне услуге биће одређена према стварно реализованим 
услугама, односно коначним количинама из техничке спецификације, с тим да 
не може бити већа од уговорене вредности набавке. 
Уговорена јединична цена је фиксна и не може се мењати током целог периода 
трајања уговора.  

Члан 3. 
Наручилац услуге се обавезује да цену услуге утврђену у члану 2. овог уговора 
плати у року од највише ____ дана од дана пријема исправног рачуна, 
испостављеног за стварно извршене услуге у претходном месецу уз 
верификовани записник или радни налог о извршеним услугама, оверен од 
стране Наручиоц, на рачун Извршиоца услуге ______________________ код 
______________ Банке. 
 

Члан 4. 
Услуге ће се вршити сукцесивно, на месечном нивоу у складу за потребама 
Наручиоца, за шта ће Наручилац на крају сваког месеца за наредни Извршиоцу 
упућивати Захтев. 
Наручилац услуге задржава право корекције уговорених количина, у складу са 
конкретним потребама, с обзиром да су количине из спецификације дате 
оквирно. Наручилац задржава право да не изврши услуге из уговора, уколико 
престане потреба за истим. 
 

Члан 5. 
Место извршења услуга је Аква парк „Подина“ Ратарска бб Сокобања и то:  
11 спасилачких позиција и то 9 часова дневно,  у периоду од 16.06.2019. – 
10.09.2019. године, укупно 80 дана у наведеном периоду - у овом периоду Аква 
парк „Подина“ неће радити 7 дана због редовног одржавања (које ће одредити 
Наручилац у складу са својим потребама и за шта ће обавестити Извршиоца и 
за шта ће обавестити Извршиоца одмах по доношењу одлуке о одређивању  
дана планираног за редовно одржавање).   
 

Члан 6. 
Извршилац услуге је дужан да: 
-достави податке одговорном лицу Наручиоца о лицу за контакт у име 
Извршиоца које ће бити задужено за сардању са њим (име, презиме, звање и 
број телефона); 
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-достави у року од 8 дана од дана закључења уговора податке о лицима која ће 
бити ангажована на извршењу услуге и достави сертификате за најмање 11 
спасилаца, односно сва лица која ће бити ангажована на извршењу услуга на 
спасилачким позицијама и сертификат за инструктора пливања за најмање 
једно лице . 
Понуђач је дужан да одговорном лицу Наручиоца достави акт којим је одредио  
руководиоца тима који спроводе услуге за Партију 2. Руководилац тима има 
обавезу потпуне сарадње са одговорним лицем Наручиоца и лицем које он у 
име Наручиоца овласти да управља Аква парком „Подина“, у смислу 
спровођења организације посла и безусловног спровођења Правилника Аква 
парка „Подина“. 

 
Члан 7. 

Извршилац је дужан да приликом закључења уговора Наручиоцу преда 
средства финансијског обезбеђења, и то: 
1) бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру 

меница. Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а у исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо, у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ, 
у корист Наручиоца, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од 
уговореног периода трајања уговора. 

  
 

Члан 8. 
Сви запослени Извршиоца услуге који раде у објекту за време вршења услуге 
морају да носе униформу са уочљивом ознаком Аква парка „Подина“ - 
СПАСИЛАЦ, које им обезбеђује Наручилац. 
Извршилац се обавезује да за време трајање уговора на месту извршења 
услуга обезбеди сву опрему коју је навео у обрасцу конкурсне документације – 
Додатни услови, Тачка 3. Технички капацитет. 

 
Члан 9. 

Извршилац услуге гарантује Наручиоцу услуга да ће своје уговорене обавезе 
обављати у складу са природом уговореног посла, у духу добрих пословних 
обичаја, са пажњом доброг привредника, у свему према правилима струке, 
законима, домаћим и међународним стандардима и позитивним нормама. 
Извршилац је  у обавези да приликом ангажовања лица за извршење услуге из 
Патрије 2, поштује одредбе и испуни услове Закона о раду и одредбе Закона о 
безбедности и здрављу на раду.  
Извршилац услуге гарантује да ће лица која је ангажовао пре почетка вршења 
услуга упознати одредбе Правилника Аква парка „Подина“ и да доследно 
учествују у његовом спровођењу. 
 

Члан 10. 
Извршилац је у обавези да свим ангажованим лицима исплати  минималну 
цену рада по сату, која на дан објављивања ове набавке износи 155,3 РСД и у 
складу је са Одлуком Владе Р. Србије објављене у „Сл. Гласнику РС број 69 од 
14.09.2018. године.“ 
Извршилац је у обавези да свим ангажованим лицима за време трајања 
уговора обезбеди сва права из радног односа у складу са Законом о раду. 
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(Закон о раду РС, Сл. Гласник РС бр. 24/2005, 54/009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017, 113/2017). 

 
Члан 11. 

Извршилац услуге је потпуно одговоран за штету коју Наручиоцу услугe нанесу 
извршиоци посла, у току ангажовања код Наручиоца услуге, без обзира да ли је 
штета последица намере, грубе непажње или нехата.  
 
У случају настанка штете или сумње да је штета настала, уговорне стране су 
обавезне да образују заједничку комисију састављену од подједнаког броја 
представника уговорних страна, са циљем да заједнички утврди основ настанка 
штете, лице које је нанело штету, износ штете и сл. 
Извршилац услуге је обавезан да износ штете утврђен од стране заједничке 
комисије измири у року од 8 дана од дана сачињавања записника који сачини 
комисија из претходног става овог члана. 
 
Извршилац је потпуно одговоран за безбедност посетилаца Аква парка у 
смислу одговорног и стручног спровођења превентивних, проактивних и 
реактивних мера очувања безбедности посетилаца, у смислу спречавања и 
отлањања евентуалних нежељених догађаја на води и воденим атракцијама,  
превенције нежељених догађаја и спречавања кршења правила садржаних у 
Правилнику Аква парка „Подина“ од стране посетилаца. 
 
Извршилац сноси потпуну одговорност за све евентуалне услуге стручног 
спашавања из воде и стручног указивања прве помоћи у случају дешавања 
незгода на води и у води и објекту аква парка „Подина“. 
 
 

Члан 12. 
Наручилац услуге има право да врши контролу и надзор над пружањем услуга 
и да периодично врши процену квалитета извршених услуга. Такође има право 
да писменим путем затражи од Извршиоца услуге да замени запосленог – 
ангажовано лице које у име Извршиоца своје послове не обавља у складу са 
уговореним обавезама. У том смилу извршилац је дужан да одмах и без 
поговра поступи по примедбама Наручиоца, а најдуже у року од 24 замени лице 
новим.  

Члан 13. 
Уколико Извршилац услуге не обезбеди извршење услуге у складу са условима 
наведеним у уговору, а да до тога није дошло кривицом Наручиоца услуге нити 
услед дејства више силе, обавезан је да за сваки дан недоласка извршилаца 
посла у предвиђено време, или извршења услуге плати Наручиоцу услуге износ 
од 2‰ (промила) (0,2 %) укупне уговорене вредности посла, с тим да укупан 
износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене вредности посла. 
Наплата уговорене казне врши се одбијањем од рачуна при исплати и то без 
претходног обавештавања. Право Наручиоца услуге на наплату уговорене 
казне не утиче на право Наручиоца услуге да захтева накнаду штете. 
Извршилац услуге се обавезује да евентуалну штету која настане извршењем 
или неизвршењем услуга из члана 2. Уговора, а која је изазвана од стране 
Извршиоца услуге надокнади Наручиоцу услуге у целости. 
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Члан 14. 
Нручилац може једнострано да раскине уговор и без остављања накнадног 
рока ако га је Извршилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је 
очигледно да Извршилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року. 
У случају престанка потребе за предметном услугом, Наручилац може 
једнострано да раскине уговор, с тим што мора писаним путем да обавести 
Извршиоца, најмање 15 дана пре дана раскида уговора. 

 
 

Члан 15. 
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су одлуком о буџету 
Општине Сокобања и Финансијским планом Јавне установе „Спортско 
рекреативни центар Подина“ Сокобања за 2019. годину. Плаћање доспелих 
обавеза насталих у 2019. години, вршиће се до висине одобрених 
апропријација за ту намену, а у складу са законом којим се уређује буџет за 
2019. годину.  

 
Члан 16. 

Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица 
обе уговорне стране и закључује се најдуже до 11.09.2019. године, закључно са 
10.09.2019. године. 
Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно. 
Уколико спорови између Наручиоца услуге и Извршиоца услуге не буду решени 
споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда. 

 
Члан 17. 

На све што није регулисано овим уговором примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима и важећи прописи за предметну услугу као и остали 
позитивни законски прописи. 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерка, по 2 (два) примерка 
за обе уговорне стране. 
 
Уговор се сматра потписаним даном потписивања обе уговорне стране. 

 
   Извршилац услуге:                        Наручилац услуге: 
                                                 Јавна установа „Спортско рекреативни                                                                                  
                                                                           центар Подина“ Сокобања 

                              Директор,                                                                                                                                                                                                                                          
                                                         Милош Крстић 

 

________________________________            ________________________________                                                                            
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду 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.  
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. 
Понуду доставити на адресу: Јавна установа „Спортско рекреативни центар 
Подина“ Сокобања, Ул. Ратарска бб 18230, Сокобања, са назнаком: ,,Понуда за 
јавну набавку услуга- Услуге одржавања хигијене објеката и зеленила и 
услуге спасилачке службе у Аква парку „Подина“ ЈН Бр. 01/19 за Партију 
___(навести партију за коју се понуда подноси) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
19.02.2019. године 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, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи поред свих тражених доказа из Члана 75. и 76. Закона 
описаних у Одељку III  у табелама 1, 2 и 2а, средство финансијског обезбеђења 
за озбиљност понуде, из тачке 11. (под редним бројем 1.) Одељка VII ове 
конкурсне документације и оверен и потписан:  

 Образац понуде зa Партију(Образац 1 односно Образац 1а);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2 односно Образац 2а); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75.  ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75.  ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6); 

 Модел уговора (Образац 7, односно Образац 7а). 
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3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка је обликована у две партије: 

Партија 1: Услуге одржавања хигијене објеката и зеленила у Jaвној установи 
„Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, 90910000 - Услуге чишћења. 
Партија 2: Услуге спасилачке службе у аква парку „Подина“ 79713000 - 
Чуварске службе. 
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора 

да обухвати најмање једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на 

целокупну набавку или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

- Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за обе 

партије, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно 

могу бити достављени у једном примерку за све партије. 

 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
  
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду 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:  Jaвна установа 
„Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, Ул. Ратарска бб, 18230 
Сокобања,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга - Услуге одржавања хигијене 
објеката и зеленила и услуге спасилачке службе у Аква парку „Подина“ ЈН 
Бр. 01/19 за Партију ___ - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга - Услуге одржавања хигијене 
објеката и зеленила и услуге спасилачке службе у Аква парку „Подина“ ЈН 
Бр. 01/19 за Партију ___- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга - Услуге одржавања хигијене 
објеката и зеленила и услуге спасилачке службе у Аква парку „Подина“ ЈН 
Бр. 01/19 за Партију ___ - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга - Услуге одржавања 
хигијене објеката и зеленила и услуге спасилачке службе у Аква парку 
„Подина“ ЈН Бр. 01/19 за Партију ___ - 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. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач 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. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 
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. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
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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. 
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 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рачун за извршене услуге се испоставља сваког месеца за претходни месец уз 
верификовани записник, или радни налог о стварно извршеним услугама, од 
стране лица које овласти Наручилац. Рок плаћања је не може бити краћи од 8 
дана од дана пријема исправног рачуна који испоставља понуђач, а не дужи од 
45 дана. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Плаћање ће се вршити сукцесивно 
према стварној количини извршених услуга.  
 
9.2. Захтев у погледу извршења услуге 
Предметне услуге за обе партије Понуђач ће пружати сукцесивно на месечном 
нивоу по Захтеву Наручиоца упућеног Понуђачу крајем сваког месеца за 
наредни месец у складу са својим потребама.  
Оквирни рок извршења услуга за Партију 1. је дванаест месеци од датума 
закључења уговора, а надуже до 01.04.2019. године, закључно са 31.03.2020. 
године. 
 
Рок извршења услуга за Партију 2 је 80 дана у периоду од 16.06.2019. до 
11.09.2019. године, закључно са 10.09.2019.године ( у овом периоду Аква парк 
„Подина“ неће радити 7 дана због редовног одржавања).  
У случају изузетно лоших временских прилика које онемогућавају безбедно 
функционисање Аква парка „Подина“ за посетиоце, Наручилац ће одредити 
нерадан дан и о томе истог тренутка - моментално обавестити Извршиоца.    
Место  извршења услуге, за обе партије је Сокобања, Јавна установа „Спортско 
рекреативни центар Подина“, Сокобања, Ул. Ратарска бб. За Партију 1 и у 
другим објектима којима управља Наручилац, по потреби наручиоца. 
 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 на може 
мењати понуду. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима 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. 
У цену су урачунати сви евентуални трошкови које Понуђач може да има у 
реализацији предметне јавне набавке.     
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
Понуђачи су дужни да приликом отварања понуда достави Наручиоцу за сваку 
од партија, по једну меницу: 
 

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде (за обе 
партије) и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити  
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који 
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања. 
 

Уколико један понуђач конкурише за обе партије дужан је да достави две 
менице, односно по једну за сваку од партија. 
 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека 
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, 
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
Средства финансијског обезбеђења уговорених обавеза: 
Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу, приликом закључења 
уговора (за обе партије):  

2. Средство финансијског обезбеђења за  добро извршење посла, и то 
бланко сопствену меницу која мора бити евидентирана у Регистру 
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меница. Меница мора бити  потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, у износу од 10 % од укупне вредности 
уговора са ПДВ, у корист Наручиоца, са роком важења 30 (тридесет) 
дана дужим од уговореног периода трајања уговора, с тим да евентуални 
продужетак периода трајања уговора радова има за последицу и 
продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број 
дана за који ће бити продужен и период трајања уговора. 
 
Уколико један понуђач конкурише за обе партије дужан је да достави 
две менице, односно по једну за сваку од партија. 
 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са ЗЈН, понуђач означио у понуди; 
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и 
податке о поднетим понудама, до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу 
наручиоца, електронске поште на e-mail: srcpodina@gmail.com тражити 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 понуде, сваког радног дана 07.30 - 15.00 часова.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,           
ЈН бр 01/2019. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (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.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
14.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (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. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може 
да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
Понуде се припремају у складу са Конкурсном документацијом и изменама и 
допунама Конкурсне документације. 
Измене и допуне Конкурсне документације важиће само уколико су учињене у 
писаној форми. 
Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, 
неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
 
15. КОМУНИКАЦИЈА 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН, и то: 
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 
www.srcpodina.rs  
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца 
или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог 
документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као 
доказ да је извршено достављање. 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача. 

http://www.srcpodina.rs/
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Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања понуда, узимајући као релевантну цену по јединици мере. 
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће 
исправљати на следећи начин: 
Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 
словима сматраће се тачним. 
Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се 
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално. 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, потребно је да исту избели и 
правилно попуни, а место начињене грешке парафира . Ако се понуђач не 
сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 
 
17. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено 
ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на 
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке 
у складу са понуђеним условима. 
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од 
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, 
производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних 
услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу 
оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.  
 
18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у 
поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. 
Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 
пројектом, односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
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начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи 
на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ - правоснажну судску одлуку 
или коначну одлуку другог надлежног органа који се односи на поступак који је 
спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 
набавке истоврстан. 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 
Понуђач не сме имати забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде.  
 
20. KOРИШЋЕЊЕ 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. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама 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: srcpodina@gmail.com , или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 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 својој интернет страници, најкасније у 
року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 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 
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најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 
додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из 
чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом 
поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 
наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. 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 налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога. 
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – 
Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за 
пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши је 120.000,00 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; Организација за туризам и културу Сокобања; јавна набавка 
03/17; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
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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 организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава),  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код НБС. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
Више информација о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права 
може се добити на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних нававки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-
republickeadministrativnetakse.html 
 
22. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 
 
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. ЗЈН. 
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) ЗЈН. 
 
24. ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени 
услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и 
доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и 
који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала 
потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у 
току исте буџетске године односно у наредних шест месеци. 
 
25. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 
јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о 
обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу путем 
електронске поште, поште и факсом. 
Наручилац ће лицу из претходног става, омогућити увид у документацију и 
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од 
два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у 
складу са чл. 14. И 15. ЗЈН. 
 
26. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси 
искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republickeadministrativnetakse.html
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Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова 
понуди. 


