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Наручилац: Туристичка организација „Тара Дрина“ Бајина Башта 

Улица: Кнеза Милана Обреновића број 34/2 

Број набавке: 32/22 

Број: 619/2022 

Дaтум: 01.07.2022. године 

 

 

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

бр. 91/2019) наручилац Туристичка организација „Тара Дрина“ Бајина Башта упућује 

следећи: 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –  

НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:   

Туристичка организација „Тара Дрина“ Бајина Башта, Кнеза Милана Обреновића број 34/2, 

www.taradrina.com, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу 

понуде у складу са Позивом за подношење понуда. 

 

Предмет набавке: 

Санација излетишта „Рача“. 

 

Врста наручиоца: 

Установа. 

 

Врста поступка набавке: 

Набавка на коју се закон не примењује. 

 

Процењена вредност: 

/ динара без ПДВ-а. 

 

Врста предмета: 

Радови. 

 

Главна CPV ознака:  

50000000 - Услуге одржавања и поправки. 

 

Додатна ЦПВ ознака: / 

 

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

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

оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 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 привредне субјекте који су поднели понуде о датуму када ће се 

http://www.taradrina.com/
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одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 

једнаку најнижу понуђену цену и исти рок извођења радова. Извлачење путем жреба 

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

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

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

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

Привредним субјектима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 

 

Подаци о варијантама: 

Варијанте нису дозвољене. 

 

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

„Тара Дрина“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића број 34/2, 31250 Бајина Башта 

до 06.07.2022. године до 14:00 часова, без обзира на начин достављања. Привредни субјект 

који не доставља понуду преко поште, предајe је на адресу Туристичке организације „Тара 

Дрина“ Бајина Башта, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата 

одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је вратити неотворену 

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

да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa 

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

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

место.   

 

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

запечаћеној коверти са назнаком „Набавка на коју се закон не примењује (радови) бр. 

32/22 – Санација излетишта „Рача“ – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Туристичке 

организације „Тара Дрина“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића број 34/2. Коверта 

на предњој страни мора имати заводни број привредног субјекта, а на полеђини мора бити 

оверена печатом привредног субјекта. На полеђини коверте привредни субјекти су 

обавезни да назначе назив, седиште, адресу и особу за контакт.  Привредни субјект може 

да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на српском језику. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Поступак отварања понуда одржаће се 06.07.2022. године у 14:30 часова, у пословним 

просторијама Туристичке организације „Тара Дрина“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана 

Обреновића број 34/2. 

 

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

понуда.  

 

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

 

- Образац понуде (попуњен и потписан) 

- Образац структуре понуђене цене (попуњен и потписан) 
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- Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

(потписана) 

- Изјава о независној понуди (потписана) 

- Модел Уговора (попуњен на предвиђеним местима и потписан) 

 

Контакт: 

 

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

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

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

Санација излетишта „Рача“.    

 

Напомена: 

Употреба печата није обавезна. 
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OПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

 

Санација излетишта „Рача“ у складу са Обрасцем структуре понуђене цене. 

 

Место извођења радова је: излетиште Рача, ушће реке Раче у Дрину. 

 

Рок извођења радова: 15 календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао. 

 

Плаћање је у року до 45 бескаматних календарских дана од дана испостављања фактуре за 

извршене радове; Авансно плаћање није дозвољено. 

 

Гарантни период: 24 месеца од дана примопредаје радова. 

 

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима финансијског 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

 

Меница као гаранција за испуњење уговорних обавеза 

 

Изабрани Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку закључења уговора достави: 

 

1) Бланко сопствену меницу за испуњење уговорних обавеза која је: 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, 

основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа 

(тачка 4. став 2. Одлуке). 

 

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

наплатити меницу  на износ од  10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења 

минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока 

важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 

овлашћења. 

 

3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и 

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

потписује законски заступник понуђача. 

 

4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 

новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан 
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издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног 

овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона). 

 

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

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

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

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 

Меница за испуњење уговорних обавеза може бити послата на наплату пословној банци 

Извођача уколико Извођач не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши 

делимично или неквалитетно. 

 

По примопредаји предмета Уговора 

 

Меница као гаранција за  отклањање недостатака у гарантном року 

 

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора или 

најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за испуњење уговорних 

обавеза, достави: 

 

1) Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року која је: 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, 

основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа 

(тачка 4. став 2. Одлуке), 

 

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

наплатити меницу  на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења 

минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења 

уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.  

 

3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и 

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

потписује законски заступник понуђача. 

 

4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 

новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан 
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издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног 

овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона). 

 

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

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

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

 

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у 

гарантном року. 

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Наручилац 

има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза. 

Достављање средстава финансијског обезбеђења 

 

Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза гласи на Туристичку 

организација „Тара Дрина“ Бајина Башта, са седиштем у општини Бајина Башта, ул. Кнеза 

Милана Обреновића број 34/2, ПИБ: 101000368, Матични број: 17311301, доставља се 

лично или поштом на адресу: Туристичка организација „Тара Дрина“ Бајина Башта, са 

седиштем у општини Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића број 34/2.  

 

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року  гласи на 

Туристичку организацију „Тара Дрина“ Бајина Башта, са седиштем у општини Бајина 

Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића број 34/2, ПИБ: 101000368, Матични број: 17311301 

и доставља се приликом примопредаје предмета уговора или поштом на адресу Туристичке 

организације „Тара Дрина“ Бајина Башта, са седиштем у општини Бајина Башта, ул. Кнеза 

Милана Обреновића број 34/2. Детаљни услови везани за достављање и активирање 

средстава обезбеђења, начин плаћања и друго, дефинисани су моделом уговора. 

Начин, рок и услови плаћања: Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема рачуна, уз 

важећа средства финансијског обезбеђења. Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.  

Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 

 

Измена уговора  

Наручилац може током трајања уговора о јавној набавци у складу са одредбама чл. 156-

161. Закона о јавним набавкама да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке. 

Измене уговора по основу уговорних одредаба биће извршене у складу са чланом 156. 

Закона о јавним набавкама. Уговорне стране могу приступити изменама уговора о јавној 

набавци у погледу рока за извршење уговорних обавеза. Разлози продужетка рока могу 

бити повезани са изменама прописа, неочекиваним догађајима, мерама државне власти, 

потребом за отклањањем ризика од наступања штете, вишом силом, ванредним 

околностима, околностима које онемогућавају испуњење уговорних обавеза, а за које није 

одговорна страна која захтева продужетак уговореног рока или другим објективним 

разлозима на које уговорне стране нису могле да утичу. Уговорени рок може бити 
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измењен и због извођења вишкова радова и додатних радова, као и захтева Наручиоца до 

којих би могло доћи током реализације уговора о јавној набавци. 

Измене уговора у погледу додатних добара, услуга или радова биће извршене у складу са 

чланом 157. Закона о јавним набавкама. 

Измене уговора услед непредвиђених околности биће извршене у складу са чланом 158. 

Закона о јавним набавкама. 

Измене уговора услед промене уговорне стране биће извршене у складу са чланом 159. 

Закона о јавним набавкама. 

Измене уговора услед повећања обима набавке биће извршене у складу са чланом 160. 

Закона о јавним набавкама. 

Измене уговора услед замене подизвођача биће извршене у складу са чланом 161. Закона о 

јавним набавкама. 
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ПРИЛОГ 1 

 

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 

16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл. лист 

РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2018) и тачке 

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

платног промета  

 

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

 

(назив и седиште Извођач радова)  

 

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Извођач радова): .................................................................  

 

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Извођач радова): ................................................................. 

 

ПИБ ДУЖНИКА (Извођач радова): .......................................................................................  

 

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

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  

БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ 

 

Корисник (Поверилац): Туристичка организација „Тара Дрина“ Бајина Башта, са седиштем 

у општини Бајина Башта, матични број: 17311301, ПИБ: 101000368, текући рачун                 

840-452664-39 код Управе за трезор.  

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

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

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

обавеза и овлашћујемо Туристичку организацију „Тара Дрина“ Бајина Башта, са седиштем 

у општини Бајина Башта, као Повериоца, да предату меницу може попунити до 

максималног износа од ____________________ (словима: 

______________________________________) динара, (у износу од 10% вредности Уговора 

без ПДВ), по Уговору о извођењу радова - Санација излетишта „Рача“, број 

_____________________ од ____________________ године (заведен код Корисника - 

Повериоца) и број ______________________ од ____________________ године (заведен 

код Дужника), уколико ______________________________________ (назив Дужника), као 

Дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши делимично или 

неквалитетно.  

Издата бланко сопствена меница серијски број ________________________ (уписати 

серијски број) може се поднети на наплату у року доспећа утврђеним Уговором број 

_________________________ од ________________________ године (заведен код 

Корисника-Повериоца) и број ___________________ од __________________ године 

(заведен код Дужника), тј. најкасније 30 дана након истека рока трајања Уговора, с тим да 

евентуални продужетак рока трајања Уговора има за последицу и продужење рока важења 

менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок трајања 

Уговора.  
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Овлашћујемо Туристичку организацију „Тара Дрина“ Бајина Башта, са седиштем у 

општини Бајина Башта, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши 

наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на 

терет текућег рачуна Дужника, а у корист текућег рачуна Повериоца.   

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

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

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

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

значаја за правни промет.  

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

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

___________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).  

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

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

 

 

 

Место и датум:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

 ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 

 

 

 

Прилог:  

 

 1 (једна) потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за испуњење 
уговорних обавеза,  

 овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и 
меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично 
овлашћење не потписује законски заступник Извођача радова;  

 оверену фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за 

располагање новчаним средствима Извођача радова код пословне банке,  
 доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија 

Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила 
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења 
НБС)  

 

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

 

Напомена:  
- Основ издавања менице: испуњење уговорних обавеза 
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ПРИЛОГ 2 

 

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 

16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. Повеља, Сл. лист 

РС 80/15) и Зaкoнa o платним услугама ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2018) и тачке 

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

платног промета 

 

(напомена: не доставља се у понуди) 

 

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

(назив и седиште Извођача радова)  

 

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Извођач радова): .................................................................  

 

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Извођач радова): ................................................................. 

 

ПИБ ДУЖНИКА (Извођач радова): .......................................................................................  

 

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

 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОПСТВЕНЕ 

МЕНИЦЕ 

 

Корисник (Поверилац): Туристичка организација „Тара Дрина“ Бајина Башта, са седиштем 

у општини Бајина Башта, матични број: 17311301, ПИБ: 101000368, текући рачун            

840-452664-39 код Управе за трезор. 

 

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

без права протеста и наплатива на први позив, серијски бр. ____________________  

(уписати серијски број)  као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Туристичку 

организацију „Тара Дрина“ Бајина Башта, са седиштем у општини Бајина Башта, као 

Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ______________ 

динара, (и  словима:  ________________________________________ динара), по Уговору - 

Санација излетишта „Рача“, бр. ________________________ од _____________________ 

године (заведен код Корисника - Повериоца) и бр. ________________________ од 

_____________________ године (заведен код Дужника) као средство финансијског 

обезбеђења за oтклањање недостатака у гарантном року у вредности од 5% вредности 

уговора без ПДВ уколико ______________________________________________ (назив 

Дужника), као дужник не отклони недостатке у гарантном року. 

 

Издата Бланко соло меница серијски број ______________________ (уписати серијски 

број) може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Уговором бр. 

________________________ од ____________________ године (заведен код Корисника-

Повериоца)  и бр. ________________________ од _____________________ године   

(заведен код Дужника) тј. најкасније до истека рока од 30 (тридесет) дана од истека 

гарантног рока. 
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Овлашћујемо Туристичку организацију „Тара Дрина“ Бајина Башта, са седиштем у 

општини Бајина Башта, ул. Кнеза Милана Обреновића број 34/2, као Повериоца да у 

складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко 

соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. Вансудски ИНИЦИРА 

наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр. 

______________________________ код __________________ Банке, а у корист текућег 

рачуна Повериоца бр. 840-452664-39 код Управе за трезор. 

 

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. 

 

 

Место и датум:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

 ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 

Прилог: 

 

 1 једна потписана и оверена бланко сопствена меница као гаранција за отклањање 
недостатака у гарантном року; 

 овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и 
меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично 
овлашћење не потписује законски заступник Извођача радова; 

 фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за 

располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од 
стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се 
поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо 
картона); 

 доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  
Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила 
регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и 
овлашћења НБС). 
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ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР  

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА 

 

1. Основи за искључење 

 

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела 

Услов 

Да привредни субјект или његов законски заступник није осуђен за 

једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном 

пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом 

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

даље примењује. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

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

1.2. Порези и доприноси 

Услов 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза. 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса 

за обавезно социјално осигурање. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

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

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

Услов 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области заштите животне средине. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области социјалног права. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области радног права. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

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

1.4 Сукоб интереса 

Услов 
Да привредни субјект није свестан неког сукоба интереса због свог 

учествовања у поступку јавне набавке. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

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

1.5. Непримерен утицај на поступак 

Услов 

Да привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши 

непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, дошао до 

поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 

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

одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног 

субјекта или доделе уговора. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

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

 

 

Деловодни број привредног субјекта: ______________ од ______.______.2022. године; 

 

Назив привредног субјекта:_____________________________________________________; 

 

Адреса: _______________________________________; Поштански број: ______________; 

 

Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________; 

 

Одговорно лице: ________________________; Ел. пошта: ________________________; 

 

Текући рачун: ____________________________ код банке ________________________; 

 

ПОНУДА ЗА: 

 

Санација излетишта „Рача“ 

 

 

Понуду подносимо: 

 

а) самостално 

б) са подизвођачем 

в) као заједничку понуду 

 

 

 

 

Попуњава се у случају подношења понуде са подизвођачем 

Назив подизвођача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
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Назив подизвођача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Попуњава се у случају подношења заједничке понуде 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

Назив члана групе понуђача: 
 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
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Понуда се састоји из следећег: 

 

1. Табеларан приказ понуде. 

 

Врста радова 
Укупан износ  

без ПДВ-а 

Посебно исказан  

ПДВ-20% 

Укупан износ са 

ПДВ-ом 

1 2 3 2+3 

Санација излетишта „Рача“    

 

Словима: ( __________________________________________________________________ ) 

 

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

отварања понуда); 

3. Начин плаћања је вирмански; 

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

за извршене радове; Авансно плаћање није дозвољено; 

5. Рок извођења радова: _____ календарских дана (максимум 15) од дана увођења Извођача 

радова у посао; 

6. Гарантни период: 24 месеца од дана примопредаје радова; 

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

одговор). 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Санација излетишта „Рача“,  

број набавке 32/22 

 

Ред. 

бр. 

Опис производа 
Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6=3х4 7=3х5 

1. 

Ископ, насип, армирање 

и бетонирање, димензија 

2,5х3 м 

kom 6   

  

2. 

Израда и уградња 

дрвених клупа димензија 

150х45х80 цм 

kom 18   

  

3. 

Израда и уградња 

дрвених столова, 

димензија 120х140х75 

цм 

kom 6   

  

4. 

Израда и уградња 

дрвеног крова са стубом 

(печурке), димензија 

2,2х2,2 м 

kom 3   

  

5. 

Изградња простора за 

роштиљ са бетонском 

плочом, димензија 60х60 

цм 

kom 6   

  

 

Напомена: У цену урачунати трошкове материјала, транспорта у уградње. 

  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________   

     

                                                                            ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________ 

 

                               УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:  _____________________ 

 

Упутство: Привредни субјект је обавезан да у обрасцу структуре цене прецизно наведе: 

 

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

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

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

јединици мере без ПДВ-а; 

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

јединици мере са ПДВ-ом; 

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

                       - укупан износ са ПДВ-ом. 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ИЗЈАВА 

О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА 

 

 

    Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђујем да 

 

Привредни субјект _______________________________________________________  

                                                          (навести назив привредног субјекта) 

 

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

који се Закон не примењује број 32/22 – Санација излетишта „Рача“, испуњава критеријуме 

за квалитативни избор привредног субјекта. 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

  

  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку набавке – Санација излетишта „Рача“, број набавке 32/22, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

 

 

Место и датум:  Понуђач: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ  РАДОВА 

-Санација излетишта „Рача“- 

  

Закључен у Бајиној Башти између: 

 

1. Туристичка организација „Тара Дрина“ Бајина Башта, ул. Кнеза Милана 

Обреновића број 34/2, 31250 Бајина Башта, Матични број: 17311301, ПИБ: 101000368, 

коју заступа в. д. директора Милан Ђурић, као Наручилац (у даљем тексту – Наручилац), 

с једне стране, и 

 

2. ______________________________, ул. _________________________ бр. ________ из 

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

заступа предузетник/директор _______________________, као Извођач радова (у даљем 

тексту – Извођач радова), с друге стране, којим су се уговорне стране споразумеле о 

следећем: 

 

-УВОДНЕ ОДРЕДБЕ– 

 

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

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

Санација излетишта „Рача“, објављеног на интернет страници Наручиоца, спровео 

поступак набавке на који се Закон не примењује по одлуци Наручиоца бр. 618/2022 од 

01.07.2022. године; 

 

-  да је Извођач радова доставио понуду број _____________ од ___.___.2022. године, која 

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

саставни део овог уговора; 

 

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

Извођача радова и Одлуке о додели уговора број _____________ од ___.___.2022. године 

изабрао Извођача радова, чиме  су  се стекли  услови  за  закључење Уговора. 

 

Извођач радова ће радове из предметног уговора изводити (заокружити и попунити):  

 

а) самостално;  

 

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

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

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

__________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

_________________________________________________ из _____________________, 

матични број ______________________, ПИБ ______________________; 

 

Члан 1. 

 

Наручилац уступа, а Извођач радова  прихвата и обавезује се да у складу са позивом за 

подношење понуда,  правилима струке и техничким прописима изврши све радове у свему 

према одобреној понуди Извођача радова, понуда број _________________ од 

____.____.2022. године. 

Члан 2. 

 

Уговорена вредност према усвојеној понуди из члана 1. овог уговора износи 

____________________ динара без Пдв-а, односно ____________________ динара са Пдв-

ом. 

 

Наведена вредност је производ јединичних цена из Понуде Извођача радова и количина из 

Обрасца структуре цене у понуди Извођача радова. 

 

Члан 3. 

 

Наручилац ће рачун за извршене радове, прегледати, оверити и неспорну вредност 

исплатити у законском року до 45 (четрдесетпет) бескаматних календарских дана од дана 

пријема рачуна када и настају дужничко-поверилачки односи. 

Наручилац неће платити позиције или врсте радова које нису у целости изведене у 

сагласности са описом из усвојене Понуде, без обзира на степен њихове завршености. 

 

Члан 4 

 

Меница као гаранција за испуњење уговорних обавеза 

 

Изабрани Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку закључења уговора достави: 

 

1) Бланко сопствену меницу за испуњење уговорних обавеза која је: 

 

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

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

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

СРЈ" бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља), 
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-евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са 

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

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

овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, 

основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа 

(тачка 4. став 2. Одлуке). 

 

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

наплатити меницу  на износ од  10% од вредности уговора (без ПДВ-а) са роком важења 

минимално 30 дана дужим од рока важења уговора, с тим да евентуални продужетак рока 

важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 

овлашћења. 

 

3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и 

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

потписује законски заступник понуђача. 

 

4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 

новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан 

издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног 

овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона). 

 

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

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

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

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

 

Меница за испуњење уговорних обавеза може бити послата на наплату пословној банци 

Извођача уколико Извођач не изврши уговорене обавезе у уговореном року или их изврши 

делимично или неквалитетно. 

 

Меница као гаранција за  отклањање недостатака у гарантном року 

 

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора или 

најкасније 5 дана пре истека менице за испуњење уговорних обавеза, достави: 

 

1) Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року која је: 

 

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

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

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

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

 

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

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења 
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(„Сл. гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 и 14/2020) и то документује 

овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, 

основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа 

(тачка 4. став 2. Одлуке).2)  

 

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

наплатити меницу  на износ од 5% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења 

минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења 

уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења.  

 

3) Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и 

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

потписује законски заступник понуђача. 

 

4) Фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање 

новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан 

издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног 

овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона). 

 

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

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

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

 

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у 

гарантном року. 

Уколико се меница не достави у уговореном року, Наручилац има право  да наплати 

меницу за испуњење уговорних обавеза. 

 

Члан 5. 

 

Извођач радова се обавезује да ће радове који су предмет набавке извршити у року од ____ 

календарских дана од дана увођења Извођача радова у посао. 

 

Захтев за продужење уговореног рока Извођач радова подноси Наручиоцу. Уговорени рок 

се не може продужити без сагласности Наручиоца. 

 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе 

постигну писани споразум. 

 

Члан 6. 
 

Гарантни рок за изведене радове износи 24 (двадесетчетири) месеца рачунајући од дана 

примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 

произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 
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Члан 7. 

 

Уколико Добављач не изведе радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу 

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

тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговореног 

посла.  

 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача 

радова, умањењем рачуна наведеног у фактури. 

 

Члан 8. 

 

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

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

узанси о грађењу ("Сл. лист СФРЈ", бр. 18/77). 

 

Члан 9. 

 

Извођач радова је обавезан предузети мере техничке зашите и друге мере за сигурност 

објеката и радова, радника и материјала, пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, 

околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све 

штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима. 

 

Извођач радова је дужан да предузме све мере заштите животне средине. 

 

Члан 10. 

 

Наручилац неће сносити одговорност за накнаду Извођачу радова, његовим радницима 

или трећим лицима у случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу 

проистећи из њиховог ангажовања на реализацији радова, који су предмет овог уговора, 

или из саме њихове реализације. 

 

Члан 11. 

 

Саставни део овог уговора је: 

Прилог 1. - Понуда Извођача радова број _________________ од ____.____.2022. године.  

 

Члан 12. 

 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Сва спорна питања решаваће се директним договором Извођача радова и Наручиоца и 

преко арбитражне Комисије. Уколико се спор не може на овај начин решити уговара се 

надлежност  суда стварне надлежности у Ужицу. 

 



 

 

Страна 25 од 25 

 

Члан 13. 

 
Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених 
представника Наручиоца и Извођача радова и издаје се у 4 (четири) истоветна примерка 
од којих 2 (два) за Наручиоца и 2 (два) за Извођача радова.  

 

 Наручилац:  Извођач радова: 

 

М.П. ________________________ М.П. ________________________ 

 в. д. директора, 

 Милан Ђурић 

  

 


