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На основу чл. члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 

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

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС" бр. 86/2015), Одлуке о покретању 

јавне набавке мале вреднсти радова, ред. бр. 1.2.2/2018, бр. одлуке 931/2 од 27.07.2018. 

године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вреднсти радова, ред. 

бр. 1.2.2/2018, бр. решења 931/3 од 27.07.2018. године, припремљена је:  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности услуга: Услуге ангажовања физичке радне снаге за 

потребе археолошких истраживања на локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. 

Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка), Партије 1 и 2 

ЈНМВ бр. 1.2.2/2018 

 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Назив, адреса  наручиоца: Завод за заштиту споменика културе Краљево, 36 000 

Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24 

Интернет страница http://www.zzskv.rs/. 

ПИБ: 100239951 

Матични број: 07101104 

 

2. Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке 

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

набавке.  

 

3. Лице за контакт: Војкан Милутиновић, археолог служ. за ЈН, електронска адреса: 

zzzskv@gmail.com.  

 

4. Опис предмета јавне набавке: Услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе 

археолошких истраживања на локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. Сјеница) и 

Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка), Партије 1 и 2. Назив и ознака из општег 

речника набавке: услуге у вези са особљем, изузев запошљавања и обезбеђивања 

особља – 79630000. 

 

5. Опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама: Предметна 

набавка је обликована у 2 (две) партије, и то: 

Партија 1 – Услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе археолошких 

истраживања на локалитету Павлица у селу Гоње (оп. Сјеница). 

Партија 2 – Услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе археолошких 

истраживања на локалитету Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка). 

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

обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 

76. ст. 3. Закона и Конкурсном документацијом.  

 

6. Подношење понуде: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у 

затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Коверат мора бити оверен печатом 

понуђача на месту затварања. На коверти се мора назначити предмет и број јавне 
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набавке, као и деловодни број понуде заведене код понуђача. Незапечаћена понуда 

неће бити разматрана. 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, број факса, адресу 

електронске поште и особу за контакт. 

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: Завод за заштиту споменика културе Краљево, 

36000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24, са назнаком: ,,Понуда за ЈНМВ – набавка 

услуга бр. 1.2.2/2018, ПАРТИЈА БР. ______- НЕ ОТВАРАТИ“.  

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 да учествује у више заједничких понуда. 

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. 

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним 

доказима предвиђеним у конкурсној документацији. Понуда се попуњава на српском 

језику, читко.  

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, 

обележити датум и сат пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 

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

пријема понуде.  

 

7. Рок за подношење понуде: Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 

од стране наручиоца у року од 10 дана од дана објављивања позива за подношење 

понуде на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, односно до 

06.08.2018. године у 11.00 часова, без обзира на начин подношења.        

         Понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку рока одређеном у позиву 

за подношење понуда сматраће се неблаговременом, а Комисија за јавну набавку ће је 

по окончаном поступку отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да 

је поднета неблаговремено. 

 

8. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити дана 

06.08.2018. године у 11.15 часова у просторијама Завода за заштиту споменика 

културе Краљево, 36 000 Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24.  

 

9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 

овлашћени представници понуђача. Овлашћење за присуствовање отварању понуда 

мора бити оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и 

потписано од стране одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку 

непосредно пре почетка отварања понуда. 
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                           II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је набавка услуга: Услуге ангажовања физичке радне снаге за 
потребе археолошких истраживања на локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. 
Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка). Назив и ознака из општег речника 
набавке: ОРН: услуге у вези са особљем, изузев запошљавања и обезбеђивања особља – 
79630000. Предметна набавка је обликована у 2 (две) партије, и то: 
Партија 1 – Услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе археолошких 
истраживања на локалитету Павлица у селу Гоње (оп. Сјеница). 
Партија 2 – Услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе археолошких 
истраживања на локалитету Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка). 
 

2. Врста, техничке карактеристике, количина и опис услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђивња гаранције квалитета, рок испоруке, евентуалне додатне 

услуге и сл. 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС УСЛУГА АНГАЖОВАЊА ФИЗИЧКЕ РАДНЕ СНАГЕ ЗА 

ПОТРЕБЕ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТИМА: 

ПАВЛИЦА У СЕЛУ ГОЊЕ (ОП. СЈЕНИЦА) И ЦРКВА СВ. НИКОЛЕ У 

БАЉЕВЦУ (ОП. РАШКА) 

 

Место и начин пружања услуге 

За Партију 1: Место пружања услуге је археолошки локалитет Павлица у селу Гоње 
(оп. Сјеница), Гоње бб, 36310 Сјеница. 
За Партију 2: Место пружања услуге је археолошки локалитет Црква Св. Николе у 
Баљевцу (оп. Рашка), Ул. ЈНА бр. 106, 36344 Баљевац на Ибру. 
Добављач се обавезује да изврши услугу у свему у складу са детаљним описом датим у 
тачки 5) Обрасца понуде и структуре цене – Табеларни део понуде за Партије 1 и 2 
(стр. 26-28/42 Конкурсне документације). 

 

Квалитет услуге 

Врста и ниво квалитета пружања предметне услуге вршиће се у складу са важећим 
стандардима за ову врсту делатности. Понуда мора у свему да одговара минималној 
захтеваној конфигурацији дефинисаној од стране Наручиоца. У случају да и један део 
понуде буде испод утврђеног минимума, понуда се одбија као неодговарајућа. 
Понуђачи су обавезни да у одговарајућој колони табеле понуде упишу јединичну цену, 
укупну цену за сваку ставку као и укупну цену услуге. 

 

Понуђач је дужан да обезбеди тражену опрему и материјале за извођење радова 
како је то предвиђено у техничком опису и табеларном делу понуде. Дате техничке 
карактеристике опреме за извођење радова односе се на минималне карактеристике 
које опрема мора да испуњава.  

 

Гаранција  

Добављач је дужан да гарантује квалитетно, поуздано и сигурно пружање услуге. 

 

Рекламација 

У случају да Наручилац примети било какву неправилност у пружању услуга, дужан је 
да писаним путем одмах, без одлагања, обавести Добављача. Добављач је дужан да, по 
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добијању писаног обавештења, отклони све евентуалне неправилности у што краћем 
року и да о томе одмах обавести Наручиоца. 

 

Напомена: превоз радне снаге, набавка и транспорт материјала и опреме, пада на терет 
понуђача. Извршилац услуге ангажује раднике, обезбеђује материјал, превоз и сл. 
Надзорни орган је стручно лице запослено у Заводу за заштиту споменика културе 
Краљево. 

 

Рок извршења: рок извршења услуге за Партије 1 и 2 је 30 радних дана од дана 
увођења у посао. Извршилац услуге са којим буде закључен уговор за Партије 1 и 2, у 
обавези је да предметне услуге изврши у року од 30 радних дана од дана увођења у 
посао.  
 
Плаћање: Плаћање се врши на основу коначног обрачуна, у року најкасније до 45 дана 

од дана испостављања фактуре од стране добављача и обостраног потписивања 

записника о извршеној примопредаји услуге. Наручилац не дозвољава аванс. 
 
 

 

 

Место:_____________                                                   Овлашћено лице Понуђача: 
 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 
Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона). 

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) Закона). 

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) Закона). 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, дефинисане овом Конкурсном 
документацијом, у погледу финансијског и пословног капацитета и то: 
 

За партије 1 и 2 
1) Да је понуђач у претходне три обрачунске године (2015. 2016. 2017.) остварио 

промет од ангажовања физичкик радника на истраживањима археолошких 

локалитета у укупном износу од 800.000,00 динара без ПДВ. 

2) Да је понуђач у претходних 5 година (2017. 2016. 2015. 2014. 2013. и 2018. 

година до објављивања позива) по уговору ангажовао физичку радну снагу за ручни 

ископ земље и остале потребе приликом истраживања археолошких локалитета 

(минимално 2 референце уговора). 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  
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       Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 
услова.  
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 

изјаве понуђача, дат је у поглављу III, одељак 3.), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање,  потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 

достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу III, одељак 

3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

У складу са чланом 79. ст. 2 и 3 ЗЈН, наручилац може пре доношења одлуке 

о додели уговора да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи 

да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац 

доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од 

понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог 

понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код 

Наручиоца. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

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. 

Испуњеност додатних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке у 

складу са чл. 77. став 2. Закона понуђач доказује на следећи начин: 

За партије 1 и 2 

1. Финансијски и пословни капацитет 
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За остварен промет од ангажовања физичкик радника на истраживањима 

археолошких локалитета у претходне три обрачунске године (2015. 2016. и 2017.) 

понуђач доставља следеће доказе: 

- Изјава сачињена на меморандуму са називима наручилаца, периодом у коме 

су истраживања вршена, потписана од стране одговорног лица понуђача и 

оверена печатом (Референтна листа), која треба да садржи вредност 

референци од минимално 800.000,00 динара без ПДВ. 

- Фотокопије уговора и рачуна за референце наведене у изјави. 

За минимално 2 уговора о ангажовању физичке радне снаге за ручни ископ 

земље и остале потребе приликом истраживања археолошких локалитета (минимално 

2 референце уговора) у протеклих пет година понуђач доставља: 

- Изјава сачињена на меморандуму са називима наручилаца, периодом у коме 

су истраживања вршена, потписана од стране одговорног лица понуђача и 

оверена печатом (Референтна листа), која треба да садржи најмање 2 

референце. 

-  Фотокопије уговора и рачуна за референце наведене у изјави. 
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3. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 

ЗАКОНА 

 

 

 

И З Ј А В А  П О Н У Ђ А Ч А 

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

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________(навести назив понуђача) 

у поступку ЈНМВ бр. 1.2.2/2018: набавка услуга – Предмет јавне набавке је набавка 
услуга: Услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе археолошких истраживања 
на локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу 
(оп. Рашка), ПАРТИЈА бр. ___________, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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. 

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). 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико 

понуђач подноси понуду за обе партије, у изјави мора уписати редни број обе партије.  
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И З Ј А В А  П О Д И З В О Ђ А Ч А 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

     

И З Ј А В У 

 

Подизвођач  ________________________________________________ (навести назив 

подизвођача) у поступку ЈНМВ бр. 1.2.2/2018: набавка услуга – Предмет јавне набавке 
је набавка услуга: Услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе археолошких 
истраживања на локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. Сјеница) и Црква Св. Николе 
у Баљевцу (оп. Рашка), ПАРТИЈА бр. ___________, испуњава све услове из чл. 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. 

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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. 

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). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. Уколико понуђач подноси 

понуду са подизвођачем за обе партије подизвођач у изјави мора уписати редни број 

обе партије.  
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Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 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. 

Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи 
доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је Понуђач, навео у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  

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.  

Ако Понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по 
прописима државе у којој Понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 
одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити Понуђачу да накнадно достави 
тражена документа у примереном року. 

На основу члана 79. став 10. ако се у држави у којој Понуђач има седиште не 
издају докази из члана 77. ЗЈН, 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. 
Образац изјаве чини саставни део ове Конкурсне докумнетације и дат је у делу 12). 

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. 

 

IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

ПОНУДА СЕ СМАТРА ПРИХВАТЉИВОМ АКО ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ: 

  

- Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА.  

- Попуњена, потписана и оверена ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О 

ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА ЗАКОНА У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (само у случају да се даје понуда са 

подизвођачем). 

- ДОКАЗЕ о испуњености додатних услова из члана 76. ЗАКОНА. 

- Попуњен, потписан и оверен  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ.  

- Попуњен, потписан и оверен МОДЕЛ УГОВОРА.  

- Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ 

ПОНУДЕ (овај образац није обавезан).  

- Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ 

ПОНУДИ.  
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- Попуњен, потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ 

ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА. 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.  
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 

понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. 

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове 

своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији. 

           Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације, са свим неопходним 

доказима предвиђеним у конкурсној документацији. Понуда се попуњава на српском 

језику, читко.  

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, 

обележити датум и сат пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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, а Комисија за јавну набавку ће је по окончаном поступку 

отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. 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: Завод за заштиту 
споменика културе Краљево - установа културе од националног значаја, 36 000 
Краљево, ул. Цара Лазара бр. 24., са назнаком: 
 
„Измена понуде за ЈНМВ, набавка услуга: Услуге ангажовања физичке радне снаге за 
потребе археолошких истраживања на локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. 
Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка), ред. бр. 1.2.2/2018, ПАРТИЈА бр. 
___________ – НЕ ОТВАРАТИ“  
или 
„Допуна понуде за ЈНМВ, набавка услуга: Услуге ангажовања физичке радне снаге за 
потребе археолошких истраживања на локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. 
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Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка), ред. бр. 1.2.2/2018, ПАРТИЈА бр. 
___________ – НЕ ОТВАРАТИ“   
или 
„Опозив понуде за ЈНМВ, набавка услуга: Услуге ангажовања физичке радне снаге за 
потребе археолошких истраживања на локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. 
Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка), ред. бр. 1.2.2/2018, ПАРТИЈА бр. 
___________ – НЕ ОТВАРАТИ“ 
или 
„Измена и допуна понуде за ЈНМВ, набавка услуга: Услуге ангажовања физичке 
радне снаге за потребе археолошких истраживања на локалитетима: Павлица у селу 
Гоње (оп. Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка), ред. бр. 1.2.2/2018, 
ПАРТИЈА бр. ___________ – НЕ ОТВАРАТИ“ 
 
 На полеђини коверте 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. 

 

5. 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 (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

(поглавље 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 III конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља III одељак 3.). 

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. 
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7. 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), 2) и 

ст. 5. Закона и то податке о:  

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;  

• понуђачу који ће издати рачун; 

• рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

 

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 (Образац изјаве из поглавља III одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

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

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

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

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ  
 
8.1.  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Плаћање се врши на основу коначног обрачуна, у року најкасније до 45 дана од 
дана испостављања фактуре од стране извођача и обостраног потписивања записника о 
извршеној примопредаји радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Плаћање се мора извршити у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012).  

 

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

 Добављач је дужан да гарантује квалитетно, поуздано и сигурно пружање 
услуге. 
 
8.3. Захтев у погледу испоруке 

 Рок извршења услуге за Партије 1 и 2 је 45 календарских дана од дана 
увођења у посао. Извршилац услуге са којим буде закључен уговор за Партије 1 и 2, у 
обавези је да предметне услуге изврши у року од 45 календарских дана од дана 
увођења у посао.  
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8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 

мењати понуду. 

 

9. 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 морају бити урачунати сви зависни трошкови. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА (За партије 1, 

и 2) 

11)1) Изабрани понуђач је дужан да прибави о свом трошку и у оригиналном 
примерку у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора достави бланко сопствену 
меницу, као гаранцију за добро извршење посла.  

а) средство обезбеђења за добро извршење посла 
- бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и 

ОП обрасцем, која се предаје у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 
осам дана од дана закључења уговора, као гаранција за добро извршење посла. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије у 
складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра 
меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 56/2011), а као доказ понуђач уз 
меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје 

пословне банке. 
11)1)2) Садржина: 

 Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може 
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, 
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мањи износ од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено 
уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо (из Конкурсне 
документације), на име доброг извршења посла и са назначеним износом од минимум 
10% од вредности уговора без ПДВ-а.  
 Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају 
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. 
Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан 
назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – 
број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности 
уговора и у динарима без пдв, са навођењем рока важности. 

11)1)3) Начин подношења: у року од осам дана од дана закључења уговора. 
11)1)4) Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без 

пдв. 
11)1)5) Рок трајања: рок важења средства финансијског обезбеђења је 30 

(тридесет) дана од дана престанка важења уговора о јавној набавци односно 30 
(тридесет) дана од дана од дана извршења последње обавезе изабраног понуђача. Ако 
се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе мора се 
продужити важење средства финансијског обезбеђења најкасније 5 дана пре истека 
важећег. 
 Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења у случају да Извршилац 
не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са уговором, изврши их делимично 
или касни са извршењем уговорених обавеза. 
 Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације. У 
супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива. Уколико 
средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне документације 
понуда ће се одбити неприхватљивом због битних недостатака.  

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМА-

ЊЕМ ПОНУДЕ 

 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу 

наручиоца, електронске поште на e-mail или факсом) 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.  

 Захтев се може упутити само у радно време наручиоца (07:00-15:00 часова), 

радним данима (понедељак – петак). 

 Уколико понуђач поднесе захтев након радног времена и нерадним даном, 
сматраће се да је поднет првог наредног радног дана у радно време. 
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 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговорити и објавити одговор 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, ЈНМВ бр. 

1.2.2/2018, ПАРТИЈА бр. ___________“. 

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију. 

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

14. 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. Закона).  

 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

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

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

 Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 Избор најповољније понуде (за партије 1 и 2) ће се извршити применом 

критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном броју 

бодова (пондера) који износи 100 и вршиће се на основу понуђене цене: 

 

                        Ред.бр.                   Елементи критеријума                 Број пондера 

                           1.                            Понуђена ц е н а                                   100 

                        _________________________________________________________ 

                                                          Укупно:                                         100 бодова 
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1) ПОНУЂЕНА ЦЕНА 100 пондера 

Бодовање понуђене цене ће се вршити према односу најниже цене и цене из 

сваке понуде. Понуда са најнижом ценом добиће максималан број пондера. Број 

пондера за укупну цену радова из понуде осталих понуђача израчунаваће се према 

следећој формули: 

понуда са најнижом ценом х 100 (максимални број пондера) 

цена из понуде за коју се израчунава број пондера 

   
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 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 исти број пондера, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи  РОК  плаћања (за партије 1 и 2).  
 Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни 
рок и исти рок испоруке. 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. 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

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

(Образац изјаве из поглавља IX). 

  

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 

кандидат, односно 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 овог закона (у даљем тексту: 

подносилац захтева). 
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Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 

електронском поштом на e-mail zzzskv@gmail.com, или препорученом пошиљком са 

повратницом, и то искључиво у радно време наручиоца (07:00-15:00 часова), сваког 

радног дана (понедељак – петак).  

Уколико понуђач поднесе захтев за заштиту права након радног времена и 

нерадним даном, сматраће се да је поднет првог наредног радног дана у радно време. 

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

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

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

односно објављује обавештење о поднетом захтеву које садржи податке из Прилога 3Љ 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана 

од дана пријема захтева за заштиту права. 

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

подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, 

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

63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  

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

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

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

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 

јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  

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 захтева из члан 149. ст. 3. 

и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о 

додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној 

набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

од 60.000,00 динара  (број жиро рачуна: 840-30678845-06; позив на број:  50-016; сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи; корисник: 

Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
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Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

 

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; 
 (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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
 (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. 
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. 

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 Народне банке Србије у 
складу са законом и другим прописом. 
 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

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

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

149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 

пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 Понуда бр. __________ од ___________ за јавну набавку мале вредности – 
набавка услуга: Услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе археолошких 
истраживања на локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. Сјеница) и Црква Св. Николе 
у Баљевцу (оп. Рашка), ред. бр. 1.2.2/2018, ПАРТИЈА бр. ___________. 
 

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

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

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 
1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

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

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

попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 
1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
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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. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ЈНМВ бр. 1.2.2/2018 
Предмет понуде за јавну набвку мале вредности ред .  број 1.2.2/2018 – Партије 1 и 

2, коју спроводи Наручилац је набавка услуга: Услуге ангажовања физичке радне снаге 
за потребе археолошких истраживања на локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. 
Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка). 
 
 
 

 

ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ангажовања физичке 
радне снаге за потребе археолошких истраживања на локалитетима: Павлица у селу Гоње 
(оп. Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка), ПАРТИЈЕ 1 и 2 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

Опис позиције 
 

Јед.  
мере 

Коли-
чина 

Цена по једи-
ници мере (за 6 
фзичких радника 
дневно) без ПДВ 

Укупна 
цена 
без ПДВ 

Укупна 
цена са 
ПДВ 

1 2 3 4                          
(2х3)  

 

Физичка радна снага  
(6 физичких радника за 
археолошка истраживања на 
локалитету Павлица у селу 
Гоње) 
- за теренски рад на ручном 
археолошком земљаном 
ископу; 
- рад са ашовом, лопатом, 
крампом и ситним алатом, 
пажљиво ископавање, 
избацивање и ручни одвоз 
земље, равнање,окресивање 
и глачање ископа, 
претраживање земље и 
прикупљање налаза; 
-прање налаза; 
- постављање надстрешница, 
заштитних конструкција и 
заштите налаза у току истра-
живања; 
- превоз физичке радне снаге, 
опреме и алата до локалитета 
и назад до полазног 
одредишта. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

дан 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 

   

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (колона 4):  

ИЗНОС ПДВ:  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (колона 5):  

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  

 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 

                                      (минимално 30 дана 
од дана отварања понуда) 

 
       Датум: _______________                                                   П О Н У Ђ А Ч 
                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
 
       Место:_____________                      М.П.                    ______________________  
 
 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.2/2018           27 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

Опис позиције Јед.  
мере 

Коли-
чина 

Цена по једи-
ници мере (за 4 
фзичка радника 
дневно) без ПДВ  

Укупна 
цена 
без ПДВ 

Укупна 
цена са 
ПДВ 

1 2 3 4  
(2х3)  

 

Физичка радна снага 
(4 физичка радника за 
археолошка истраживања на 
локалитету Црква Св. Николе 
у Баљевцу) 
- за теренски рад на ручном 
археолошком земљаном 
ископу; 
- рад са ашовом, лопатом, 
крампом и ситним алатом, 
пажљиво ископавање, 
избацивање и ручни одвоз 
земље, равнање,окресивање 
и глачање ископа, 
претраживање земље и 
прикупљање налаза; 
-прање налаза; 
- постављање надстрешница, 
заштитних конструкција и 
заштите налаза у току истра-
живања; 
- превоз физичке радне снаге, 
опреме и алата до локалитета 
и назад до полазног 
одредишта. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

дан 
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УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ (колона 4):  

ИЗНОС ПДВ:  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (колона 5):  

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  

 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 

                                      (минимално 30 дана 
од дана отварања понуда) 

 
       Датум: _______________                                                   П О Н У Ђ А Ч 
                                                                                       (потпис овлашћеног лица) 
 
       Место:_____________                      М.П.                    ______________________  
 
 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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VI МОДЕЛИ УГОВОРА 

 

* У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви 

Понуђачи из групе Понуђача, односно сви ПОДИЗВОЂАЧИ. 

 

УГОВОР  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе 

археолошких истраживања на локалитету Павлица у селу Гоње (оп. Сјеница) 

Ред. бр. ЈНМВ 1.2.1/2018 – Партија 1 

 

закључен дана __________________ године, у Краљеву, између: 

попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

 

1) Наручилац: Завод за заштиту споменика културе Краљево, 36000 Краљево, ул. 

Цара Лазара  бр. 24,  PIB 100239951, матични број 07101104, кога заступа Иван 

Милуновић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и  

2) Извођач: _____________________, адреса:___________________, матични број: 

____________, шифра делатности:_____________, ПИБ _______________, број 

текућег рачуна ___________________ код __________________ банке (у даљем 

тексту: Извођач), кога заступа директор/предузетник _____________________, 

са друге стране 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
 

*попуњава Понуђач у случају ако наступа са Подизвођачем 
Члан ____*. 

 
Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то  

_____________________________________________________________________________ 

                     (навести у чему се састоји учествовање подизвођач) 

поверио подизвођачу  __________________________________________________________ 
                                               (навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а) 
ПИБ ____________, матични број ______________, а која чини _______% од укупно 
уговорене вредности. 

 Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то  

_____________________________________________________________________________ 

        (навести у чему се састоји учествовање подизвођач) 
поверио подизвођачу  __________________________________________________________ 
                                                (навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а) 
ПИБ _____________, матични број _______________, а која чини _______% од укупно 

уговорене вредности. 
За уредно извршење набавке од стране подизвођач одговара Понуђач радова као да 

је сам извршио делове набавке поверене ПОДИЗВОЂАЧ има из става 1 и 2. овог члана. 

  

 

АКО ЈЕ  ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:* 

*попуњава Понуђач 
 
Члан ____*. 
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  * Групу Понуђача чине: 

 

  1.*____________________________________  из _________________,  
              (навести скраћено пословно име из АПР-а) 
ул. ________________________________________ бр. ____________, 
 

  2.*____________________________________  из _________________,  
              (навести скраћено пословно име из АПР-а) 
ул. ________________________________________ бр. ____________, 
 
  3.*____________________________________  из _________________,  

               (навести скраћено пословно име из АПР-а) 
ул. ________________________________________ бр. ____________, 
 
   
(у даљем тексту: Добављачи), а коју заступа __________________________________, 

                         (име и презиме) 
__________________________  ________________________________________. 
           (функција)                                  (навести скраћено пословно име из АПР-а) 
 
  Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * ___________________  
од * _______________  је саставни део овог уговора. 

* попуњава Понуђач – носилац посла 
 
  Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 

 

Подаци о наручиоцу:                 Подаци о добављачу - носиоцу посла: *  

ПИБ: 100239951  ПИБ:  

Матични број: 07101104  Матични број:  

Број рачуна: 
840-69668-62 
840-69664-74 

Назив банке и  
број рачуна: 

 

Телефон: 036/331866 Телефон:  

Факс: 036/321-025 Факс:  

Е-mail: zzzskv@ gmail.com Е-mail:  

                                                                                                                                                             

*попуњава добављач 

                                                                                         

Основ уговора: * 

Број ЈН: 1.2.2/2018 – Партија 1 

Датум објављивања јавне набавке на порталу јавних 
набавки  

  

Број и датум одлуке о додели уговора:  

 
Понуда изабраног Понуђача број _________ од ___________. 2018.године 

*попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

Предмет уговора 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је пружање услуга ангажовања кадрова односно физичке радне 
снаге за потребе археолошких истраживања на локалитету Павлица у селу Гоње 
(општина Сјеница) према Пројекту археолошких истраживања локалитета Павлица у селу 

Гоње, финансираном од Министарства култире и информисања Републике Србије (Уговор 
закључен између МИнистарства и Завода бр. 451-04-3302/2018-02 од 13.06.2018. године). 

Врста, количина и цена услуга утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном на 
Порталу јавних набавки у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и 
прихваћеној понуди ___________ број: ____________ од _____________2018. године (у 
даљем тексту: Понуда).             *попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

 
Члан 2. 

Извршилац се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора изврши стручно, одговорно 
у свему према упутству наручиоца, конкурсној документацији и прихваћеној Понуди 
Извршиоца  бр. _______од _______________. године, које су саставни део овог Уговора. 
 

Члан 3. 
Добављач се обавезује да ће за извршење услуга из члана 1. овог уговора у складу са 
чланом 2. овог уговора обезбедити физичке раднике, у свему у складу са правилима 
посла, важећим прописима, упутствима и стандардима, као и према договору са 
Наручиоцем. 
Добављач се обавезује да ће обезбедити превоз физичке радне снаге, опреме и алата до 
археолошког локалитета Павлица, сваког радног дана док траје уговорени посао. 
 

Члан 4. 
Квалитативну и квантитативну контролу услуга Наручилац ће вршити у току целог 
уговореног периода пружања услуга преко именованог руководиоца археолошких 
истраживања. 
Добављач је обавезан да свакодневно води радни дневник и евиденцију свих 
ангажованих радника за сваки радни дан, уредно контролисан и оверен за сваки дан од 
стране руководиоца археолошких истраживања. Број дневно радно ангажованих људи 
на терену одређује руководилац археолошких истраживања. 
 

ВРЕДНОСТ УСЛУГА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 5. 
Уговорена вредност посла из члана 1. овог Уговора износи _________________ динара 
без ПДВ-а, односно _____________ динара са ПДВ-ом и добијена је на основу 
јединичне и укупне цене из усвојене понуде Добављача заведене код Наручиоца под 
бројем _________ од ____________ године. 
 Наручилац ће уговорену цену из претходног става платити на текући рачун 
Добављача број _________________________ код банке ______________________, 
након окончања уговореног посла и у року до 45 дана од дана испостављања фактуре. 
 Понуђена цена обухвата све трошкове за реализацију предметне јавне  набавке. 
Уговорена  цена је фиксна, и не може се мењати током важења уговора. 
 

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК ПОСЛА 
 

Члан 6. 
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Рок за завршетак посла из члана 1. овог Уговора је 45 календарских дана рачунајући од 
дана увођења у посао од стране Наручиоца. 
Уколико после закључивања овог Уговора наступе околности више силе (елементарне 
непогоде, ванредни догађаји који се не могу предвидети, генерални штрајк, 
земљотреси, пожари, акти владе и друго) које доведу до ометања или онемогућавања 
извршења уговорних обавеза Добављача, рок за завршетак посла из претходног става 
ће се продужити за време док виша сила траје.  
Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
Уколико Добављач буде каснио са извршењем услуге из члана 1. овог Уговора, 
Наручилац има право на наплату уговорне казне у износу од 1‰ (словима: један 
промил) за сваки дан кашњења, а највише до 5%  (словима: пет процената) укупне 
вредности услуге која је предмет кашњења. 
 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 
 

Члан 7. 
Добављач се обавезује да: 
- свакодневно организује присуство радника на археолошком локалитету, што 
подразумева одвожење и довожење радника на локалитет у временском интервалу који 
одреди руководилац археолошких истраживања, 
- води радни дневник и свакодневну евиденцију присутних радника са бројем сати коју 
мора оверити руководилац археолошких истраживања, 
- се придржава свих основних и посебних мера заштите на раду које захтева уговорени 
посао а према важећим прописима из ове области. 
 

Члан 8. 
Добављач  предаје  Наручиоцу у депозит, у року од 8 (осам) дана од дана 

закључења уговора, односно обостраног потписивања уговора, меницу као 
гаранцију за добро извршење посла, неопозиву и безусловну, плативу на први позив 
без приговора, у износу од 10% од укупне вредности уговора без пдв са роком 
важности 30 дана дужим од дана истека уговореног рока за завршетак радова. 

Добављач, приликом предаје менице за добро извршење посла, предаје и картон 
депонованих потписа. 
 Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу 
да може реализовати депоновану  меницу из става 1. овог члана у случају да не изврши 
своју обавезу из Уговора која се односи на уговорен рок испоруке, квантитет и квалитет 
извршене услуге, као и у случају да не изврши друге уговорене обавезе у складу са 
Уговором. 
 Меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све до 
испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћају истом. 
 У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да 
реализује  меницу из става 1. овог члана, као и да захтева накнаду трошкова 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
У случају спора уговара се надлежност стварно надлежаног суда у Краљеву. 
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Члан 10. 
Уговор се закључује на одређено време почев од дана потписивања уговора закључно 
са даном извршења уговорне обавезе. 
 

Члан 11. 
Измене овог Уговора врше се само у посаној форми, путем анекса, уз претходну 
обострану сагласност воља. 
 

Члан 12. 
 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна 

страна задржава по 2 (два). 

 

 

 

 

       ДОБАВЉАЧ            М.П.                М.П.                   НАРУЧИЛАЦ 
 
____________________                                                             ______________________ 
датум потписивања                                                                         датум потписивања 
уговора: ____________                                                                   уговора: ____________ 

 

 

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

изабраним понуђачем. Наручилац има овлашће ње да, ако понуђач без оправданих 

разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен, 

закључи уговор са првим следећим најповољнјијим понуђачем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завод за заштиту споменика културе Краљево   

  

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.2/2018           33 
 

* У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора односно уговору морају бити наведени сви 

Понуђачи из групе Понуђача, односно сви ПОДИЗВОЂАЧИ. 

 

 

УГОВОР  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе 

археолошких истраживања на локалитету Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка),  

 Ред. бр. ЈНМВ 1.2.2/2018 – Партија 2 

 

закључен дана __________________ године, у Краљеву, између: 

попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

 

1) Наручилац: Завод за заштиту споменика културе Краљево - установа од 

националног значаја, 36000 Краљево, ул. Цара Лазара  бр. 24,  PIB 100239951, 

матични број 07101104, кога заступа Иван Милуновић, в.д. директора (у даљем 

тексту: Наручилац), са једне стране, и  

2) Извођач: _____________________, адреса:___________________, матични број: 

____________, шифра делатности:_____________, ПИБ _______________, број 

текућег рачуна ___________________ код __________________ банке (у даљем 

тексту: Извођач), кога заступа директор/предузетник _____________________, 

са друге стране 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
 

*попуњава Понуђач у случају ако наступа са Подизвођачем 
Члан ____*. 

 

 

Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то  
_____________________________________________________________________________ 

                     (навести у чему се састоји учествовање подизвођач) 
поверио подизвођачу  __________________________________________________________ 
                                               (навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а) 

ПИБ ____________, матични број ______________, а која чини _______% од укупно 
уговорене вредности. 

 Понуђач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то  
_____________________________________________________________________________ 

        (навести у чему се састоји учествовање подизвођач) 

поверио подизвођачу  __________________________________________________________ 
                                                (навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а) 
ПИБ _____________, матични број _______________, а која чини _______% од укупно 
уговорене вредности. 

За уредно извршење набавке од стране подизвођач одговара Понуђач радова као да 

је сам извршио делове набавке поверене ПОДИЗВОЂАЧ има из става 1 и 2. овог члана. 

  

 

АКО ЈЕ  ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:* 

*попуњава Понуђач 
 
Члан ____*. 
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  * Групу Понуђача чине: 

 

  1.*____________________________________  из _________________,  
              (навести скраћено пословно име из АПР-а) 
ул. ________________________________________ бр. ____________, 

 
  2.*____________________________________  из _________________,  
              (навести скраћено пословно име из АПР-а) 
ул. ________________________________________ бр. ____________, 
 

  3.*____________________________________  из _________________,  
               (навести скраћено пословно име из АПР-а) 
ул. ________________________________________ бр. ____________, 
 
   

(у даљем тексту: Добављачи), а коју заступа __________________________________, 
                         (име и презиме) 
__________________________  ________________________________________. 
           (функција)                                  (навести скраћено пословно име из АПР-а) 
 
  Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број: * ___________________  

од * _______________  је саставни део овог уговора. 

* попуњава Понуђач – носилац посла 
 
  Понуђачи који поднесу заједничку понуду   одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 

 

Подаци о наручиоцу:                 Подаци о добављачу - носиоцу посла: *  

ПИБ: 100239951  ПИБ:  

Матични број: 07101104  Матични број:  

Број рачуна: 
840-69668-62 
840-69664-74 

Назив банке и  
број рачуна: 

 

Телефон: 036/331866 Телефон:  

Факс: 036/321-025 Факс:  

Е-mail: zzzskv@ gmail.com Е-mail:  

                                                                                                                                                             

*попуњава добављач 

                                                                                           

Основ уговора: * 

Број ЈН: 1.2.2/2018 – Партија 2 

Датум објављивања јавне набавке на порталу јавних 

набавки  

  

Број и датум одлуке о додели уговора:  

 

Понуда изабраног Понуђача број _________ од ___________. 2018. године 

*попуњава Наручилац приликом закључења уговора 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 Предмет уговора је пружање услуге Услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе 
археолошких истраживања на локалитету Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка), према 
Пројекту Заштитна археолошка истраживања цркве Св. Николе у Баљевцу, финансираном од 
Министарства културе и информисања Републике Србије (Уговор закључен између 
Министарства и Завода бр. 451-04-3258/2018-02 од 31.05.2018. године). 
         Врста, количина и цена услуга утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном на 
Порталу јавних набавки у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и прихваћеној 
понуди ___________ број: ____________ од _____________2018. године (у даљем тексту: 

Понуда).             *попуњава Наручилац приликом закључења уговора 
 

Врста, количина и цена услуга утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном 
на Порталу јавних набавки у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и 
прихваћеној понуди ___________ број: ____________ од _____________2018. године (у 
даљем тексту: Понуда).             *попуњава Наручилац приликом закључења уговора 

 
Члан 2. 

         Извршилац се обавезује да услугу из члана 1. овог уговора извршити стручно, 
одговорно у свему према упутству наручиоца, конкурсној документацији и прихваћеној 
Понуди Извршиоца  бр. _______од _______________. године, које су саставни део овог 
Уговора. 
 

Члан 3. 
        Добављач се обавезује да ће за извршење услуга из члана 1. овог уговора у складу 
са чланом 2. овог уговора обезбедити физичке раднике, у свему у складу са правилима 
посла, важећим прописима, упутствима и стандардима, као и према договору са 
Наручиоцем. 
        Добављач се обавезује да ће обезбедити превоз физичке радне снаге, опреме и 
алата до археолошког локалитета Павлица, сваког радног дана док траје уговорени 
посао. 
 

Члан 4. 
       Квалитативну и квантитативну контролу услуга Наручилац ће вршити у току целог 
уговореног периода пружања услуга преко именованог руководиоца археолошких 
истраживања. 
       Добављач је обавезан да свакодневно води радни дневник и евиденцију свих 
ангажованих радника за сваки дан, уредно контролисан и оверен за сваки дан од стране 
руководиоца археолошких истраживања. Број дневно радно ангажованих људи на 
терену одређује руководилац археолошких истраживања. 
 

ВРЕДНОСТ УСЛУГА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 5. 
           Уговорена вредност посла из члана 1. овог Уговора износи _________________ 
динара 
без ПДВ-а, односно _____________ динара са ПДВ-ом и добијена је на основу 
јединичне и укупне цене из усвојене понуде Добављача заведене код Наручиоца под 
бројем _________ од ____________ године. 
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 Наручилац ће уговорену цену из претходног става платити на текући рачун 
Добављача број _________________________ код банке ______________________, 
након окончања уговореног посла и у року до 45 дана од дана испостављања фактуре. 
 Понуђена цена обухвата све трошкове за реализацију предметне јавне  набавке. 
Уговорена  цена је фиксна, и не може се мењати током важења уговора. 
 

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК ПОСЛА 
 

Члан 6. 
      Рок за завршетак посла из члана 1. овог Уговора је 45 календарских дана 
рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца. 
     Уколико после закључивања овог Уговора наступе околности више силе 
(елементарне непогоде, ванредни догађаји који се не могу предвидети, генерални 
штрајк, земљотреси, пожари, акти владе и друго) које доведу до ометања или 
онемогућавања извршења уговорних обавеза Добављача, рок за завршетак посла из 
претходног става ће се продужити за време док виша сила траје.  
      Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 
другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
          Уколико Добављач буде каснио са извршењем услуге из члана 1. овог Уговора, 
Наручилац има право на наплату уговорне казне у износу од 1‰ (словима: један 
промил) за сваки дан кашњења, а највише до 5%  (словима: пет процената) укупне 
вредности услуге која је предмет кашњења. 
 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 
 

Члан 7. 
Добављач се обавезује да: 
- свакодневно организује присуство радника на археолошком локалитету, што 
подразумева одвожење и довожење радника на локалитет у временском интервалу који 
одреди руководилац археолошких истраживања, 
- води радни дневник и свакодневну евиденцију присутних радника са бројем сати коју 
мора оверити руководилац археолошких истраживања, 
- се придржава свих основних и посебних мера заштите на раду које захтева уговорени 
посао а према важећим прописима из ове области. 
 

Члан 8. 
Добављач  предаје  Наручиоцу у депозит, у року од 8 (осам) дана од дана 

закључења уговора, односно обостраног потписивања уговора, меницу као 
гаранцију за добро извршење посла, неопозиву и безусловну, плативу на први позив 
без приговора, у износу од 10% од укупне вредности уговора без пдв са роком 
важности 30 дана дужим од дана истека уговореног рока за завршетак радова. 

Добављач, приликом предаје менице за добро извршење посла, предаје и картон 
депонованих потписа. 
 Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу 
да може реализовати депоновану  меницу из става 1. овог члана у случају да не изврши 
своју обавезу из Уговора која се односи на уговорен рок испоруке, квантитет и квалитет 
извршене услуге, као и у случају да не изврши друге уговорене обавезе у складу са 
Уговором. 
 Меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све до 
испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћају истом. 
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 У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да 
реализује  меницу из става 1. овог члана, као и да захтева накнаду трошкова 

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим 
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
У случају спора уговара се надлежност стварно надлежаног суда у Краљеву. 
 

Члан 10. 
Уговор се закључује на одређено време почев од дана потписивања уговора закључно 
са даном извршења уговорне обавезе. 
 

Члан 11. 
Измене овог Уговора врше се само у посаној форми, путем анекса, уз претходну 
обострану сагласност воља. 
 

Члан 12. 
 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна 

страна задржава по 2 (два). 

 

 

 

 

       ДОБАВЉАЧ            М.П.                М.П.                   НАРУЧИЛАЦ 
 
____________________                                                             ______________________ 
датум потписивања                                                                         датум потписивања 
уговора: ____________                                                                   уговора: ____________ 

 

 

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

изабраним понуђачем. Наручилац има овлашће ње да, ако понуђач без оправданих 

разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му је уговор додељен, 

закључи уговор са првим следећим најповољнјијим понуђачем. 
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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

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

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

понуде за јавну набавку мале вредности услуга: Услуге ангажовања физичке радне 

снаге за потребе археолошких истраживања на локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. 

Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка), ред. бр. 1.2.2/2018 – ПАРТИЈА бр. 

___________, 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 

 

 

 
У _______________                                                       ПОНУЂАЧ 
 
Дана __________2018.                               М.П.                          _____________________                                  

(потпис овлашћеног лица) 
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VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – Услуге 

ангажовања физичке радне снаге за потребе археолошких истраживања на 

локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу 

(оп. Рашка), ЈНМВ бр. 1.2.2/2018 

 
 
 

 У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15 и 68/15),______________________________________________________________, 
даје:                                                                            (назив понуђача) 
 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – Услуге ангажовања 
физичке радне снаге за потребе археолошких истраживања на локалитетима: Павлица у 
селу Гоње (оп. Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. Рашка), ред. бр. 1.2.2/2018 
– ПАРТИЈА бр. ___________, поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 
У _______________                                                       ПОНУЂАЧ 
 
Дана __________2018.                               М.П.                          _____________________                                  

(потпис овлашћеног лица) 
 
 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

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

Закона.  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 

75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – Услуге 

ангажовања физичке радне снаге за потребе археолошких истраживања на 

локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу 

(оп. Рашка), ЈНМВ бр. 1.2.1/2018 

 

 

 

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), ______________________________________________________ 
даје:                                                                      (назив понуђача) 

 

 

 
ИЗЈАВУ О О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 
 
 
 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да смо при 
састављању понуде у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – 

Услуге ангажовања физичке радне снаге за потребе археолошких истраживања на 
локалитетима: Павлица у селу Гоње (оп. Сјеница) и Црква Св. Николе у Баљевцу (оп. 
Рашка), ред. бр. 1.2.2/2018 – ПАРТИЈА бр. ___________, поштовали све обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантујем да немамо забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 
У _______________                                                       ПОНУЂАЧ 
 
Дана __________2018.                               М.П.                          _____________________                                  

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача, односно уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког 
понуђача из групе понуђача, односно сваки подизвођач. 
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X  ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 

ПОСЛА 
 
  
 На основу Закона о меници („Сл.лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл.лист СФРЈ“ бр. 
16/65, 54/70 и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл.лист СЦГ“ бр. 1/03-Уставна повеља) 
и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 
инструмената платног промета, менични  

 

 

ДУЖНИК: Пун назив и седиште:_____________________________________________ 

ПИБ: ___________________, Матични број:_________________________ 

Текући рачун:____________________код: _____________________(назив 

банке), 
 

Издаје 
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ  

 

КОРИСНИК: 

(поверилац) 

Пун назив и седиште: Завод за заштиту споменика културе Краљево. 
Седиште и адреса: Краљево, Цара Лазара 24 
ПИБ: 100239951 
матични број: 07101104  

рачун број: 840-69664-74 код Управе за трезор 
 

 

Предајемо Вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко соло меницу,                                            
сер. бр. ______________ као средство финансијског обезбеђења и Овлашћујемо 
_________________________________________________________________________ (Пун назив и 

седиште корисника), као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа од 
________ динара (и словима__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________динара), по Уговору 
о_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______ (навести предмет уговора) бр._________ од __________ године (заведен код наручиоца-повериоца) и 
бр._____________ од __________ године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника), као 

средство финансијског обезбеђења за  добро извршење посла у вредности од 10% уговорене 

вредности радова, уколико__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у предвиђеном року. 

Издата Бланко соло меница сер. бр.___________________ може се поднети на наплату у 
року доспећа утврђеном Уговором бр. _________ од __________ године (заведен код наручиоца-

повериоца) и бр._____________ од __________ године (заведен код извођача радова/добављача добара-дужника) 
тј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока завршетка радова с 
тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока 
важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за 

завршетак радова.  
Овлашћујемо________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ (Пун назив и седиште 

повериоца), као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих 
хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и 

трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет текућег 
рачуна Дужника бр._________________ код ______________________Банке а у корист текућег 
рачуна Повериоца бр.___________________ код ______________________ Банке. 
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Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: 
промена овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања 
нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 
1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

У случају спора надлежан је стварно надлежни суд у Краљеву. 
 
 

Прилог: - картон депонованих потписа   
   

Место и датум издавања Овлашћења:   
  ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 М.П.  

  Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
  
 
 
             


