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На основу 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 и 41/2019 ), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке бр. V-404-1/2020-48 и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку бр. V-404-1/2020-48, припремљена је: 
 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 за јавну набавку мале вредности -   
Унапређење планирања и програмског буџетирања 48/2020 

 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

 
 
 
II 

Техничка спецификација (динамика 
одржавања/чишћења,опрема, средства за рад и 
потрошни материјал) 

 
 
III 

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

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду 

V Адресни oбразац 

VI Образац понуде 

 Структура цена и рокови 

VII Модел уговора 

VIII Образац трошкова припреме понуде 

IX Образац изјаве о независној понуди 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Предмет јавне набавке:   

Предмет јавне набавке број 48/2020 су –  Унапређење планирања и 

програмског буџетирања 

 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке  
 
3. Предмет јавне набавке 
Унапређење планирања и програмског буџетирања 
Назив и ознака из ОРН:  

30196000  Системи за планирање  

4. Комисија 
 
 

Тамара Радловић   

Мариа Мрђа  

Јасмина Миланков  
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II  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 

Предмет јавне набавке је пружање услуге Унапређење планирања и 
програмског буџетирања 
 
У складу са овом Техничком спецификацијом, предметне услуге подразумевају  
следеће: 
 
 

1. Израда комуникацијске стратегије 

У изради комуникацијске стратегије учествују представници понуђача и чланови 
радне групе локалне самоуправе. 

Потребно је дефинисати кораке и алате за комуникацију процеса 
партиципативног буџетирања ка грађанима и свим заинтересованим странама, 
ако и унутар Тима и актера локалне самоуправе.  

Кораци који морају бити обухваћени: 

- почетак процеса и кампање 

- дигитална кампања – сајт или страница на сајту локлане самоуправе, 
друштвене мреже 

- кампања у месним заједницама – комуникација са грађанима 

- укључивање сви заинтересованих страна – институције, установе, 
организације цивилног друштва 

- медијска кампања – гостовања на радију и телевизији 

- обавештавање грађана и заинтересованих страна о свим корацима у 
процесу 

- планирање и припрема Грађанског водича о буџету 

- планирање и припрема Локалног буџетског форума  
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- креирање порука за позив грађанима за учешће у анкети и давање 
предлога пројеката 

- промоција гласања и резултата анкете 

- праћење и промоција реализације одабраних пројеката 

- узвештаји са интерних састанака 

 

2. Припрема и спровођење кампање за укључивање грађана у процес 
доношења одлука о буџету 

- Креирање капмање за дигиталне канале комуникација – припрема 
порука и визуала 

- Припрема промотивног материјала 

- Штампање промотивног материјала 

- Припрема медијских наступа – пласирање поруке  и позив грађанима да 
се активно укључе у процес 

- Промоција спровођења анкете  - центар града и месне заједнице 

- Штандови  

- Телевизијски и радио наступи – локални медији 

- Укључивање цивилног друштва у Кикинди 

- Укључивање институција и установа Кикинде у кампању 

- Промоција резултата гласања и изабраних пројеката на основу 
спроведених анкета 

- Праћење реализације пројеката и промоција резултата 

- Саопшетња за јавност 

- Брифинзи  
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- Информативне табле. 

 

Сви детаљи креирања и спровођења кампање ће се реализовати у 
координацији са наручиоцем и формираном радном групом. 

 

3. Израда методологије спровођења процеса, мониторинга и евалуације 
укључивања грађана у процес доношења одлука о буџету 

 

У процесу укључивања грађана у процес доношења одлуке о буџету Града 
Кикинда неопходно је дефинисати партиципативне алате и фазе спровођења 
партиципативног буџетирања. 

Процес спровести кроз три фазе : 

- Фаза обавештавања јавности:  

мотивисање и информисање јавности – грађана о важности и могућностима 
учешћа у процесу доношења одлука у локалној заједници и сарадњи са 
локалном самоуправом; дефинисати јасне канале информисања грађана – 
брифинсзи, медисјки наступи, штампани материјали. 

 

- Фаза укључивања јавности:  

● дефинисање упитника и спровођење анкете;  

● спровођење анкете је могуће вршити на три начина – постављање 
упитника на местима које грађани посећују у великом броју и где 
могу да попуне упитник, анкетирање и путем интернета – 
постављање анкете на интерактивном сајту Града 

● обрада података и анализа – приоритизација прикупљених 
пројеката  

● приказивање резултата анализе детаљним извештајем 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА 
ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

  
Конкурсна документација јавне набавке мале вредности ЈН 48/2020 

страна 7 од 40 

 

 

- Фаза извештавања јавности:  

Током спровођења активности потребно је у што краћем року обавестити 
грађане о закључцима, на који начин ће бити уважени од локлане самоуправе и 
који су следећи кораци у партиципацији. 

 

Дефинисање процеса мониторинга и евалуације процеса реализације 
партиципативног буџетирања.  

 

Сви наведени елементи ће се спровести у договору са наручиоцем. 

 

4. Припрема и израда Грађанског водича о буџету 

 

Грађански водич кроз буџет ће бити израђен у електронском и штампаном 
издању. Неопходно је припремити дизајн и садржај водича.  

Основни елементи Грађанског водича су: 

- Порука градоначелника и визија Града Кикинда 

- Информисање грађана како настаје буџет, структура прихода и примања, 
како се Град оставрује приход и стање у односу на прошлу годину 

- Структура расхода 

- Циљеви приоритети и смернице креирања буџета 

- Пројекти и активности од посебног значаја за локалну заједницу 

- Транспарентност. 

Промоција Грађанског водича ће се реализовати: 
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- Електронско издање – слањем електронском поштом и промоција путем 
интернета 

- Штампано издање-  најавити пласирање штампаног издања на сајту 
локалне самоуправе  и путем медија ии обавестити грађане на који начин 
могу да преузму свој примерак и шта он садржи, организовати волонтере 
који би делили у граду примерке, поставити примерке водича у месним 
заједницама, јавним предузећима, установама и институцијама, 
организовати састанак са представницима удружења грађана и 
презентовати им водич. 

Све наведене активности ће се реализовати у координацији са представником 
наручиоца. 

 

5. Припрема и спровођење Локалног буџетског форума 

 

Припрема и одржавање јавне расправе-  

- припрема позива за све заинтересоване стране,  

- припрема позива за медије,  

- организовање простора, техничке подршке и материјала за јавну 
расправу 

- презентација буџета 

- активности након јавне расправе 

- протокол догађаја 

Тачно време одржавања ће бити одређено у договору са наручиоцем. 
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Датум:______________                                           Потпис овлашћеног лица 

 
Место:______________                     _____________________    
 
 
 

 
НАПОМЕНА : Потписивањем овог обрасца понуђач потврђује да може да 
изврши услугу у складу са наведеним задатком под наведеним посебним 
условима наручиоца. 
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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 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).  
 

1.2. Додатни услови: Неопходно је да понуђач располаже одређеним: 
 

1. Да поседује финансијски капацитет – Право учешћа имају понуђачи 
који у последње две пословне године (2018, 2019.) нису остварили 
пословни губитак 

2. Да поседује пословни капацитет –  
- Да се у оквиру свог пословања  бави консалтингом у области 

стратешких комуникација, процеса јавног заговарања и радом са 
локланим самоуправама (доказ потписана изјава) 

- Да у оквиру свог пословања има спроведено најмање 4 националних 
и локалних кампања укључивања грађана у процесе доношења 
одлука (доказ копија/е уговора) 
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- Да је у последњих две године учествовао у припреми и  спровођењу 
минимум једне кампање јавног заговарања на локланом и 
националном нивоу (доказ копија уговора) 

- Да је у последње две године припремио и израдио минимум две 
методологије спровођења процеса, мониторинга и евалуације 
укључивања грађана у процес доношења одлука (доказ копија 
уговора и примери методологија) 

- Да има израђење минимум две комуникацијске стратегије (копије 
уговора и примери стратегија) 

- Да има искуство у креирању дигиталних кампања и дигиталних 
производа за локалне самоуправе (доказ потписана изјава) 

3. Да поседује кадровски капацитет –  
- Да има најмање троје радно ангажованих из области стратешких 

комуникација, јавних политика, маркетинга (доказ потписана изјава) 
 
 
 
 
ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

1.2. 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. 

 
1.3. 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, а додатне услове испуњавају заједно.  
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.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних 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. и 76. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  
Образац изјаве понуђача мора бити потписан 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.  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
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. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  и 76. 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 јавне набавке Унапређење планирања и програмског 
буџетирања број ЈН 48/2020 испуњава све услове из чл. 75.и 76  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); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и није му изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објављивања позива за 
подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

5)  Да поседује финансијски капацитет – Право учешћа имају 
понуђачи који у последње две пословне године (2018, 2019.) нису 
остварили пословни губитак 

6)  
                       Да поседује пословни капацитет –  
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- Да се у оквиру свог пословања  бави консалтингом у области 
стратешких комуникација, процеса јавног заговарања и радом са 
локланим самоуправама  

- Да у оквиру свог пословања има спроведено најмање 4 националних 
и локалних кампања укључивања грађана у процесе доношења 
одлука  

- Да је у последњих две године учествовао у припреми и  спровођењу 
минимум једне кампање јавног заговарања на локланом и 
националном нивоу  

- Да је у последње две године припремио и израдио минимум две 
методологије спровођења процеса, мониторинга и евалуације 
укључивања грађана у процес доношења одлука  

- Да има израђење минимум две комуникацијске стратегије  
- Да има искуство у креирању дигиталних кампања и дигиталних 

производа за локалне самоуправе  
          Да поседује кадровски капацитет –  

- Да има најмање троје радно ангажованих из области стратешких 
комуникација, јавних политика, маркетинга . 

 

 
 
Место:____________                                                            Понуђач: 
Датум:____________                                              _____________________         
                                                 
    Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  

 

 

 

Наручилац задржава право да пре доношења Одлуке о додели уговора провери 

код понуђача поседовање доказа  за финасијски,пословни и кадровски капацитет. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке Унапређење планирања и програмског 
буџетирања број ЈН 48/2020 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). 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и није му изречена мера забране обављања делатности, 
која је на снази у време објављивања позива за подношење 
понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).  

 
 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                                                _____________________                                                         
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача  
 

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

 Понуђач је дужан да сачини понуду на српском језику.   

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
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 која је дата на адресном обрасцу (поглавље VI). 
Адресни образац правилно попунити и налепит на коверат или кутију у којој је 
понуда за ЈН бр 48/2020 Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца дo 19.06.2020. године до 10 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, убележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Запримљену неблаговремену 
понуду Наручилац ће неотворену и у најкраћем року вратити понуђачу уз 
образложење. 
Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење 
понуда, дана 19.06.2020 године у 10.30  часова на адреси: Градска управа, Трг 
српских добровољаца бр. 12; 23300 Кикинда. Присутни представници понуђача 
пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца уручити 
писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
Понуда мора да садржи: 

 Техничку спецификацију односно образац III, потписан; 

 Образац понуде, попуњен, потписан  

 Модел уговора, попуњен, потписан ; 
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 Образац Изјаве о независној понуди, попуњен, потписан  

 Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о 
јавним набавкама, попуњен, потписан  

 Доказе о испуњавању додатних услова 
 
3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није опредељена по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа, 
Трг српских добровољаца бр. 12; 23300 Кикинда,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку - Унапређење планирања и програмског 
буџетирања бр.ЈН 48/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку - Унапређење планирања и програмског 
буџетирања бр. ЈН48/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за јавну набавку - Унапређење планирања и програмског 
буџетирања бр.ЈН 48/2020  НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку- Унапређење планирања и 
програмског буџетирања бр. ЈН48/2020- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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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 VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VI) 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. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) 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,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  
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 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (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. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Рок и услови плаћања  
 до 70%  авансно плаћање  ,остатак по извршењу услуге. 
9.2. Захтев у погледу места, начина и рока извршења 
Рок извршења до 12 месеци  
9.3. 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 не може 
мењати понуду. 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим зависним 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. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
  
11. 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. 
 
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 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца Градска управа, Трг српских добровољаца бр. 12; 23300 Кикинда, 
или путем електронске поште на javne.nabavke@кикинда.org.rs и тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  

mailto:javne.nabavke@кикинда
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 
48/2020”. 
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, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“. 
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16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача чија је понуда приспела раније код Наручиоца. 
 

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 немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 
3.). 
  
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, односно 
заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне 
набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовоременом ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана 
пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале 
вредности  и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 
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три дана пре истека рока за подношењ понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 
овог Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
Наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац 
предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 
3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније 
до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговор из члана 108. Закона или 
одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале 
вредности. 

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 става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу 
оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 
знати приликом подношења претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење 
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 не задржава даље активности наручиоца у 
поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају 
подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о 
поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у 
поступку јавне набавке.  

Подносилац захтева је дужан да на одређен рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу из члана 156. Закона, у износу од 60.000,00 динара у 
поступку јавне набавке мале вредности.  
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; 

(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 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА 
ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

  
Конкурсна документација јавне набавке мале вредности ЈН 48/2020 

страна 24 од 40 

 

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  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, 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. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 5 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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21. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
Приликом сачињавања понуде, понуђач није у обавези да употребљава печат. 
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 АДРЕСНИ ОБРАЗАЦ  
 
 
ПОШИЉАЛАЦ : 
 
 ______________________________________________________________________________  
 
 
 ______________________________________________________________________________  
 

 
 
 

ПРИЈЕМНА АДРЕСА НАРУЧИОЦА: 
 

ГРАДСКА УПРАВА 
23300 КИКИНДА, ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА  БР. 4 

 
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКE МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

НАБАВКА УСЛУГЕ 
Унапређење планирања и програмског буџетирања  

Бр. ЈН   48/2020 
 
 

 

НЕ ОТВАРАТИ 
-ПОНУДА- 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 
Унапређење планирања и програмског буџетирања. 
 
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  
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Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 
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: 
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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: 

 

 
 

 
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: 
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Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5. ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ: Унапређење планирања и програмског 

буџетирања 

 JН  48 /2020,  дајемо понуду како следи: 

5.1.СТРУКТУРА ЦЕНА -  
 
 

Ред. 

број 
Назив услуге 

Јед.цена без ПДВа Јед. цена са ПДВа 

I. 
Израда комуникацијске стратегије 

 

  

II. 

 Припрема и спровођење кампање за 
укључивање грађана у процес доношења одлука 
о буџету 

  

III 

Израда методологије спровођења процеса, 

мониторинга и евалуације укључивања грађана у 

процес доношења одлука о буџету 

 

  

IV Припрема и израда Грађанског водича о буџету   

V 
Припрема и спровођење Локалног буџетског 
форума 

  

        Укупно без ПДВ-а    

     Укупно са  ПДВ-ом   

 

 
 
НАПОМЕНА:     
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу наведени. У  случају математичке грешке меродавна је 
једична цена понуђеног добра без Пдв-а. 
Напомена: у цене укалкулисати све зависне трошкове од којих зависи вредност 
понуде (превоз, царина, други порези и слично) 
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-Начин плаћања  

 

 

Аванс 

 

 

 

________________________________ 

    максимално  70% аванс   

5.2.  РОКОВИ: 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

Не може бити краћи од 30 дана 

Рок извршења  до 12 месеци 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 
     

__________________________   _____________________________ 
 

 

 

 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, 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 
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потписују оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац 
понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно 
 

                                         VII МОДЕЛ УГОВОРА 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД КИКИНДА 

БРОЈ: _________________ 

ДАНА: ________________. године 

КИКИНДА 

 

УГОВОР О 

Унапређење планирања и програмског буџетирања 

 

Закључен дана ______________. године, између: 

 

Града Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,   

ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,  

коју заступа Павле Марков, градоначелник (у даљем тексту: наручилац)  

     

  и 

 

________________________, са седиштем у _________________, улица 

__________________,  

ПИБ: _______________, Матични број: ___________________  

Број рачуна:________________, Назив банке: 

кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: вршилац услуге). 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора су - Унапређење планирања и програмског буџетирања 

 

Члан 2. 

 

Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу позива за подношење понуда објављеног на 
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Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца од дана _____ године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности – Унапређење планирања и програмског 

буџетирања 

 

 

 

Члан 3. 

 

Вршилац услуге је ____________године доставио понуду која је заведена код 

наручиоца под бројем ______ која у свему одговара техничким спецификацијама из 

понуде. 

Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде вршиоца услуге и Одлуке о 

додели уговора бр. __________ од __________ године изабрао вршиоца услуге за 

обављање предметне услуге. 

 

Члан 4. 

 

Вршилац услуге ће предметну услугу вршити самостално. 

 

АЛТЕРНАТИВА 

 

Вршилац услуге ће подизвођачу/има 

_______________________________________________________ 

поверити вршење следећих услуга: 

-

___________________________________________________________________________

_________, 

-

___________________________________________________________________________

_________ 

Вршилац услуге у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора. 

Вршилац услуге је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући 

приступ код подизвођача ради увида у извршење уговора. 

 

АЛТЕРНАТИВА 

 

Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи: 

-

___________________________________________________________________________

_________, 
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-

___________________________________________________________________________

_________ 

За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно 

 

Члан 5. 

 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши на следећи начин: 

-  ______(максимално 70%) - авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана 

потписивања уговора, након што Понуђач преда Наручиоцу:  

а)  бланко сопствену оверену меницу  за повраћај авансног плаћања. 

- остатак по извршењу услуге. 

Извршилац је дужан да преда Наручиоцу: 

 

-  У тренутку закључења Уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана 

закључења уговора, бланко сопствену меницу за повраћај аванса, на износ 

уговореног аванса, са роком важности који мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи 

од истека рока за коначно извршење услуге. Меница мора бити  мора бити безусловна, 

платива на први позив, и сви елементи менице морају бити у потпуности усаглашени 

са Конкурсном документацијом. 

          Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство 

финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета бланко сопствена 

меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које 

одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. 

 

 

 

 

Члан 6. 

 

Вршилац услуге се обавезује да ће услугу из члана 1. овог Уговора извршавати у 

складу са спецификацијом, у року од 12 месеци од дана потписивања уговора. 

У случају прекорачења рока из горњег става вршилац услуге је дужан да плати 

уговорну казну од 0,5% од вредности уговора за сваки дан кашњења.  

Контролу уговора из члана 1. овог Уговора потврђује овлашћено лице наручиоца 

потписом на фактури-отпремници коју је вршилац услуге обавезан да достави 

наручиоцу. У фактури је вршилац услуге дужан да наведе број уговора. 

 

Члан 7. 
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Вршилац услуге ће услугу из члана 1. овог Уговора вршити по ценама из понуде које 

чине саставни део Уговора. Цене су фиксне и не могу се мењати. 

У складу са достављеном понудом укупно уговорена  цена за пружање услуге из члана 

1. овог Уговора износи ___________________ динара (и словима: _________________) 

без ПДВ односно ____________ динара (и словима: 

______________________________) са урачунатим ПДВ и свим трошковима. 

Обавезе које  доспевају у наредној календарској години ће бити реализоване највише 

до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 

Укупна вредност извршене услуге не може прећи износе из горњег става овог члана. 

  

Члан 8. 

 

Исплата за извршену услугу ће се вршити: 

- Аванс у износу  __________(до 70 %) по потписивању уговора и испостављеном 

авансном предрачуну и 

- Остатак у износу ______________(од 30%)   у року до 45 дана по испостављању 

оверене фактуре од стране вршиоца услуге. 

 

Члан 9. 

 

Уговор важи 12 месеци по потписивању уговора. 

 

 

 

Члан 10. 

 

За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 11. 

 

Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 

 понуда вршиоца услуге 

 

Члан 12. 

 

Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом 

воље наручиоца, вансудским путем, уколико: 

 вршилац услуге не врши услугу из члана 1. овог Уговора  



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА 
ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

  
Конкурсна документација јавне набавке мале вредности ЈН 48/2020 

страна 37 од 40 

 

 вршилац услуге на било који други начин крши одредбе овог Уговора 

У случајевима из става 1. овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете. 

Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених 

промена законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на 

смањење прихода буџета, те стога наручилац није могућности да уговор изврши до 

краја његовог важења и задржава право једностраног раскида уговора без навођења 

посебног разлога. 

У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуге исплатити 

све трошкове које је имао до датума раскида уговора. 

 

Члан 13. 

 

Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно. 

У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност стварно 

надлежног суда. 

 

Члан 14. 

 

Уговорне стране су Уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале. 

Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 

3 (три) за своје потребе.  

 

     
_________________________                                              _________________  
      ГРАД КИКИНДА                                                                      ПОНУЂАЧ                     
       Градоначелник                                                    (потпис овлашћеног лица)                                     
       Павле Марков                                                         
                                                       
 Место и датум:                                 
     
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих 
разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, 
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке.  
Понуђач може модел уговора само потписати и тиме потврђује да 
прихвата наведени модел. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

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

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке мале вредности: набавка Унапређење планирања и 
програмског буџетирања ЈН 48/2020 поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  
 
 


