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На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 

14/15 и 68/15) члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“ 

број 86/15), Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и набавке на које се не 

примењује Закон о јавним набавкама у Градској управи града Краљева, број 3805/15 од 31.12. 

2015. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2500/19 од 17.12.2019. године и 

Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 2501/19 од 17.12.2019. године, 

припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

поновљени поступак јавне набавке мале вредности ЈН број 404-111/19-VII 

набавка добара, набавка садног материјала и садња у оквиру реализације пројекта   

„Град Краљево – Ботаничка башта 2“  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 

 

ПРИЛОГ САДРЖАЈ ПРИЛОГА СТРАНА 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  3 

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  4 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
15 

5. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 19 

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 31 

7. МОДЕЛ УГОВОРА 34 

8. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 38 

9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА 41 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  42 

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗЈН  43 

12. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 

2. ЗЈН 
44 

13. ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ   45 

14 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ   46 
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ПРИЛОГ 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Назив наручиоца Градска управа града Краљева 

Седиште Наручиоца (адреса)   Трг Јована Сарића 1. Краљево 36000 

ПИБ 102675366 

Матични број 07193807 

Рачун код Управе за трезор 840-17640-73-извршење буџета  

Број ЈН 404-111/19-VII 

Сајт града Краљева www.kraljevo.rs 

Врста поступка јавна набавка мале ведности 

Предмет јавне набавке 

Набавка добара, набавка садног материјала и садња у оквиру 

реализације пројекта   „Град Краљево - Ботаничка башта 2“ –

поновљени поступак 

 
Циљ поступка 

Поновљени поступак јавне набавке спроводи се ради 

закључења Уговора о јавној набавци 

Особе за контакт  

Одсек за јавне набавке, тел/факс: 036/306-058, e-mail: 

javne_nabavke@kraljevo.org или nabavka@kraljevo.org или 

Пројектни центар Градске управе града Краљева, тел: 

036/306-200. 

 

 

ПРИЛОГ 2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

Процењена вредност јавне набавке је 2.365.000,00 динара без ПДВ-а 

Назив и ознака из општег речника набавке: 03450000 производи расадника за дрвеће, 03452000 

– дрвеће, 03451300 – жбуње, 77231600 – услуге пошумљавања, 77211600 – сађење дрвећа   

Предмет јавне набавке мале вредности ЈН број 404-111/19-VII је набавка добара садног 

материјала и садња у оквиру реализације пројекта „Град Краљево-Ботаничка башта 2“-

поновљени поступак.  Самим пројектом је планирана реализација активности на набавци 

садног материјала дрвећа и жбуња у одређеним количинама и врстама и његова садња од 

стране изабраног добављача на одређеним лпкацијама на територији града Краљева ближе 

одређеним у Техничкој спецификацији ове јавне набавке.Пројекат је  суфинансиран од 

Министарства заштите животне средине РС из Зеленог фонда Републике Србије за 

пошумљавање у 2019. години, уз учешће града Краљева, на основу закљученог Уговора о 

суфинансирању трошкова пошумљавања на територији града Краљева, између Министарства 

и Града Краљева, број 401-00-931/2019-04, односно наш број 2755/19 од 03.09.2019. године. 

Циљ јавне набавке и саме реализације пројекта је да покрије деградиране површине на 

територији града Краљева и да обогати композиције растиња са аутохтоним врстама дрвећа и 

жбуња. Реализација овог пројекта имаће вишеструки значај за очување природног генотипа 

као и екосистема 
 

mailto:javne_nabavke@kraljevo.org
mailto:nabavka@kraljevo.org
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ПРИЛОГ 3. – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском 

језику, сагласно члану 17. Закона о јавним набавкама и одредбама Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова. Наручилац води поступак на српском језику, а понуђачи су дужни да 

пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце попуне према приложеним упутствима 

читко, штампаним словима на српском језику и доставе их уз своју понуду. 
 

2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

Понуђач је дужан да испуњава услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама 

што доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама на начин дефинисан 

конкурсном документацијом и дужан је да приликом подношења понуде достави тражене 

прилоге и попуни, потпише и овери обрасце и прилоге који су дати у конкурсној документацији 

свугде где је то предвиђено. 

Начин доказивања испуњености обавезних услова за учешће у овом поступку јавне 

набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама детаљније је наведено у прилогу 4. ове 

конкурсне документације. 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач може 

доказати и попуњавањем Изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 

која се налази у Прилогу 11. ове Конкурсне документације, сагласно члану 77. и 79. Закона о 

јавним набавкама. Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 

понуђач може доказати и достављањем доказа да је уписан у Регистар понуђача, навођењем 

интернет странице на којој су тражени подаци јавно доступни изјавом на меморандуму, 

сагласно члану 78. став 5. и члану 79. став 5. Закона о јавним набавкама. 

Понуђач подноси понуду која мора да садржи: 

1) Техничку спецификацију (Прилог 5. ове Конкурсне документације), попуњава и потписује 

понуђач и она је саставни део понуде. У случају подношења заједничке понуде, овлашћено 

лице групе понуђача је дужно да овери печатом и потпише на задњој страни, док су остали 

чланови групе понуђача дужни да потпишу и овере печатом задњу страну техничке 

спецификације чиме потврђују да прихватају понуђене елементе спецификације. 

2) Образац понуде (Прилог 6. ове Конкурсне документације) садржи податке о понуђачу који 

попуњава оверава и потписује понуђач уколико наступа самостално. Уколико наступа са 

подизвођачем понуђач попуњава, потписује и оверава образац са траженим подацима о 

подизвођачу. Уколико наступа са више подизвођача дати образац о подизвођачу умножити у 

довољном броју примерака и попуњава на исти начин. У случају подношења заједничке понуде 

податке о понуђачима - подносиоцима заједничке понуде попуњавају подносиоци заједничке 

понуде, умножавањем датог обрасца и уношењем свих тражених података о члану групе, а у 

случају потребе када учествује више чланова групе, образац се може умножити и попунити на 

исти начин. Податке датог обрасца и уношењем свих тражених података о подизвођач/у/има; 

остале податке из обрасца понуде, попунити обавезно на за то предвиђеним местима (укупна 

вредност понуде без ПДВ-а, опција понуде, износ ПДВ-а, укупна цена са ПДВ-ом, понуђеним 

роковима и слично). 

3) Модел уговора (Прилог 7. ове Конкурсне документације) овлашћено лице понуђача који 

наступа самостално је дужно да попуни модел уговора на за то предвиђеним местима, овери 

печатом и потпише на задњој страни, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела 

уговора. 

          У случају подношења заједничке понуде, овлашћено лице групе понуђача је дужно да 

попуни модел уговора на за то предвиђеним местима, овери печатом и потпише на задњој 

страни, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе 

понуђача дужни да потпишу и овере печатом задњу страну модела уговора чиме потврђују да 

прихватају све елементе уговора. 
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4) Образац структуре цена (Прилог 8. Конкурсне документације) попуњава, оверава и 

потписује понуђач на за то предвиђеним местима у складу са датом напоменом. 

            Понуда понуђача мора да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане 

Конкурсном документацијом и то поред доказа о испуњености обавезних услова за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама, још и напред наведено: 

Техничку спецификацију (Прилог 5), Образац понуде (Прилог 6), Модел уговора (Прилог 7) и 

Образац структуре цена (Прилог 8), обавезно још и следећу документацију: Образац изјаве о 

независној понуди (Прилог 10), Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 

о јавним набавкама (Прилог 12), тражено средство финансијског обезбеђења-меницу са 

пратећом документацијом (модел меничног овлашћења за озбиљност понуде дат у Прилогу 13) 

Образац Изјаве за авансно плаћање (Прилог 14). Понуђач може уз понуду да достави Образац 

трошкова припреме понуде (Прилог 9) уколико тражи трошкове припремања понуде сагласно 

Закону о јавним набавкама и образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним 

набавкама (Прилог 11) уколико овом Изјавом доказује испуњеност тражених обавезних услова 

из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежниох органа, али је дужан да наведе у својој понуди интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни, као и да наведе који су то докази у Изјави сачињеној на 

меморандуму, оверену и потписану од стране овлашћеног лица понуђача, сагласно члану 79. из 

члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (доказивање испуњености обавезних услова уписом 

у регистар понуђача у АПР). 

             Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 

изворном електронском облику. 

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником 

или другим надлежним органом те државе. 

Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени 

од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са условима из конкурсне 

документације. 

Наручилац може од понуђача да затражи оригинал или оверену копију тражених доказа 

конкурсном документацијом и ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити 

краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Уколико на датим обрасцима није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то 

ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за групу 

понуђача (заједничка понуда) то ће учинити овлашћени представник групе понуђача (уколико 

је споразумом тако предвиђено) или сваки од учесника у заједничкој понуди. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

             Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка 

промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је 

документује на прописани начин. 
 

3. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДЕ 

Понуда мора у целости бити сачињена у складу са Законом, Конкурсном 

документацијом и Позивом Наручиоца за подношење понуда. 

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде. Ако је 

поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан 

да понуђачу надокнади трошкове уколико их је наручилац тражио, односно трошкове 
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прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 

својој понуди. 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи – текста, 

уношењу цифара или заокруживању понуђених опција) понуђач може такву грешку отклонити 

на начин тако што ће погрешно написане речи – текст, цифру или зокружену опцију прецртати, 

с тим да прецртано остане читљиво, а након тога поред исправљеног дела понуде ставити 

потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу печатом, а у случају подношења 

заједничке понуде, потпис и оверу печатом извршиће овлашћени члан групе понуђача-носилац 

посла. 
 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуде се достављају у затвореној коверти наручиоцу непосредно преко писарнице 

Градске управе града Краљева, радним даном од понедељка до петка у времену од 07,00 до 

15,00 часова или путем поште на адресу: Градска управа града Краљева, Одељење за заједничке 

послове, Одсек за јавне набавке, Трг Јована Сарића број 1. Краљево 36000. Понуде се подносе у 

затвореној коверти или кутији на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се понуда први пут отвара, са јасном назнаком предмета набавке, броја јавне 

набавке, шифре поступка и напоменом „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ“. Пожељно је да садржај 

понуде буде у пластичној фасцикли и увезан јемствеником. Коверта са понудом на предњој 

страни треба да има заводни број понуђача, а на полеђини коверте наведен назив, седиште, 

особу за контакт понуђача и телефон особе за контакт. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити и да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

Благовремене ће се сматрати све понуде које су достављене Наручиоцу најкасније 

до 11
00

 часова, дана 27.12.2019. године, без обзира на начин доставе. 

Отварање приспелих понуда је истог дана 27.12.2019. године у 12
00 

часова у 

пословним просторијама наручиоца. 

Неблаговремене понуде неће се отварати и разматрати. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
 

5. ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, тако што ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној коверти са 

назнаком: ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ ПОНУДЕ у  поновљеном поступку јавне набавке ЈН 

број 404-111/19-VII, набавка услуге садног материјала и садња у оквиру реализације пројекта 

„Град Краљево - Ботаничка башта 2“-поновљени поступак, за потребе наручиоца Градске 

управе града Краљева, у оквиру реализације одобреног пројекта суфинансираног од 

Министарства заштите животне средине РС из Зеленог фонда Републике Србије за 

пошумљавање у 2019. години. Коверта на предњој страни треба да има заводни број понуђача. 

На полеђини коверте неопходно је навести назив, седиште, особу за контакт понуђача и 

телефон особе за контакт. Адреса за слање је: Градска управа града Краљева, Трг Јована Сарића 

број 1. Краљево 36000, Одељење за заједничке послове, Одсек за јавне набавке. 
 

6. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Нарчилац може да измени и допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за 

подношење понуда. Измене и допуне Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на 

сајту града Краљева без одлагања и накнаде. По истеку рока за подношење понуда Наручилац 

нe може да измени и допуни конкурсну документацију. 

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 

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

понуда сагласно члану 63. из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. Обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда објавиће на Порталу јавних набавки и на сајту града 

Краљева. 
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Стране које садрже извршене измене биће обележене истим бројем као и стране које 

замењују, с тим да ће се броју стране додати слово, док ће нове стране којим се конкурсна 

документација допуњује бити обележена новим бројевима са напоменом у допису Наручиоца уз 

који се допуна доставља о укупном броју страна конкурсне документације. Стране које садрже 

извршене измене прилажу се конкурсној документацији уместо страна које се замењују, а 

уколико се врши допуна конкурсне документације нове стране се додају према упуству 

Наручиоца које ће навести у допису. Све измене или допуне конкурсне документације 

објављене на овај начин и у наведеном року чине наведени део конкурсне документације. 

7. ПАРТИЈЕ 

Поступак није обликован по партијама. 
 

8. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 
 

9. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 

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. 
 

10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе његов назив.  

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, 

обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу (не може бити већи од 50 %), као и да јасно дефинише део предмета набавке који 

ће извршити преко подизвођача, попуњавањем података у обрасцу понуде. Понуђач у обрасцу 

понуде наводи назив и седиште подизвођача, и тај подизвођач биће наведен у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 4. Закона јавним набавкама. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач не 

може током реализације уговора ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. 
 

11. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана члана 75. 

став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 4. Закона јавним набавкама, а додатне услове испуњавају 

заједно. 

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

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

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

У обрасцу понуде подаци о члановима групе у заједничкој понуди, понуђач наводи 

податке о називу и седишту свих чланова групе који ће бити наведени и у закљученом уговору 

ове јавне набавке. 
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Уколико понуђач не достави напред наведени споразум, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

12. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА 

Понуду може поднети свако заинтересовано физичко лице, уколико испуњава услове 

тражене овом Конкурсном документацикјом и прописане Законом о јавним набавкама. 
 

13. ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

Пружена услуга мора у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и задатим 

техничким карактеристикама из Техничке спецификације и Пројектног задатка Наручиоца 

(Прилог 5. Конкурсне документације). 

А) ВАЛУТА И ЦЕНА 

Цена у понуди је фиксна, исказују се у искључиво динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим 

да ће се приликом оцене понуде узимати у обзир понуђена цена без пореза на додату 

вредност. 

Јединичне цене дате у понуди понуђача су непроменљиве за време трајања уговора. 

Цене се у Oбрасцу понуде изражавају у динарима са свим обрачунатим пратећим и 

зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, сагласно 

захтевима из датог Обрасца понуде, Обрасца структуре цене и Техничке спецификације-

Пројектног задатка Наручиоца. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

 Б) УСЛОВИ, НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: 
Плаћање је динарско на пословни рачун изабраног понуђача, након пријема неспорне, 

исправне и оверене фактуре – рачуна о испоруци робе. 

Рок за плаћање не сме бити краћи од 8 (осам) дана, нити дужи од 45 (четрдесетпет) дана-

сагласно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, од 

дана пријема неспорне, исправне и оверене фактуре–рачуна о пружању услуге, исправно 

регистроване у централном регистру фактура од стране изабраног понуђача. О испорученом 

добру саставља се записник о квантитативној и квалитативној примопредаји добра од стране 

овлашћених лица наручиоца и испоручиоца. 

Понуда која садржи краћи рок плаћања од 8 (осам) дана, сматраће се неприхватљивом и 

неће се разматрати. 

Начин плаћања уговорене испоруке садног материјала и садње је у 2 (две) једнаке рате и 

то:  

- прва рата авансно у висини од 70% уговорене вредности предметне набавке на основу 

испостављеног авансног рачуна Испоручиоца уз обавезу претходног достављених тражених 

исправних средстава финансијског обезбеђења авансног плаћања од стране изабраног понуђача   

- друга рата на преостали уговорени износ у висини од 30% уговорене вредности набавке 

након потпуне реализације уговорене испоруке и садње садног материјала и достављеног и 

одобреног коначног извештаја о реализацији уговорене обавезе, у уговореном року плаћања од 

дана пријема неспорног, исправног, потписаног и овереног рачуна-фактуре Испоручиоца,   

Понуђачу није дозвољено да понуди услове и рок плаћања другачије од прописаних 

Конкурсном документацијом, понуда којом се тражи мање или више од 70% аванса или без 

аванса, сматраће се неприхватљивом, неће се разматрати и биће одбијена као неприхватљива. 

Плаћање обавеза по извршеној предметној набавци може се вршити само до износа 

планираних средстава буџетом и финансијским планом за ову намену. 
 

В) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања 

понуда. 
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У случају истека рока важења понуде Наручилац може да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рок важности понуде. Уколико понуђач прихвати захтев за продужење 

рока важења понуде не може мењати понуду. 

У случају да понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом и неће се разматрати. 
 

Д) РОК ИСПОРУКЕ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА  И САДЊЕ : 

 Рок за испоруку садног материјала и садња на утврђеним локацијама не могу бити дужи 

од 30 (тридесет) дана од дана увођења у посао добављача-Испоручиоца након закљученог 

уговора. 

Испорука садног материјала и садња обавиће се по позиву Наручиоца, када се стекну 

одговарајући временски услови на местима датим у Пројектном задатку и то на следећим 

локацијама: локација од новог до старог моста, локација ново шеталиште, четири локације на 

којима гравитирају паркови Пљакин шанац, Господар Васин конак, Дом друштвених 

организација и Парк Отпора и победе и локација у насељу Берановац, код новоформиране трим 

стазе. 
У случају да понуђач понуди дужи рок испоруке, понуда ће се сматрати неприхватљивом 

и неће се разматрати. 
 

14. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

I. Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са  подизвођачима, 

односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави: 

1) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, и то: потписану и оверену 

бланко соло меницу, са ОП обрасцем, картоном депонованих потписа, доказом о регистрацији 

менице и меничним овлашћењем на износ у висини од 10% понуђене цене без ПДВ-а, са роком 

важења који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока важења дате понуде. 

Наручилац може активирати прописно потписану и оверену бланко сопствену (соло) 

меницу са датим меничним овлашћењем, којом се гарантује да ће понуђач платити укупан 

износ из менице по пријему првог позива наручиоца у случају да: 

- Понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности 

наручиоца; 

         - Понуђач, иако је упознет са чињеницом да је његова понуда прихваћена од наручиоца 

као најповољнија, одбио да потпише уговор сагласно условима из понуде или није диставио 

тражено средство обезбеђења уз уговор.  

            Уколико понуђач не достави напред наведену бланко соло меницу са траженом 

потпуном пратећом документацијом као средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива због битног недостатка понуде.  

            Модел обрасца меничног овлашћења за озбиљност понуде са упутсвом како се 

попуњава, дат је у Прилогу 13. Конкурсне документације, као помоћ понуђачима приликом 

сачињавања понуде, а менично овлашћење Понуђач може издати и на свом обрасцу, али оно 

мора садржати све тражене податке потребне за наплату издатог средства финансијског 

обезбеђења.  

          2) Потписану и оверену Изјаву за авансно плаћање дату у Прилогу 14. Конкурсне 

документације, попуњену, потписану и оверену од стране овлашћеног лица понуђача, чиме 

потврђује да је сагласан са захтевом Наручиоца у погледу достављања траженог средства 

обезбеђења авансног плаћања услуге која је предмет ове јавне набавке, уколико буде изабран 

као најповољнији понуђач. 
 

II. Понуђач који буде изабран као најповољнији, дужан је да приликом закључења 

уговора достави Наручиоцу: 
1) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то потписану и 

оверену бланко соло меницу, са меничним овлашћењем и са клаузулом ,,без протеста“ у висини 

од 10% укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 (тридесет) дана 

дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе за средство финансијског обезбеђења за 
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добро извршење посла. Уз сопствену меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да 

достави потврду о регистрацији менице од стране пословне банке, ОП образац и копију картона 

депонованих потписа. 

Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, плативи 

на први позив и без права на приговор. 

          2) Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса и то потписану и оверену 

бланко соло меницу са меничним овлашћењем и са клаузулом ,,без протеста“ у висини 

уговореног аванса од 70% укупне вредности Уговора са ПДВ-ом, са крајњим роком важности 

најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење услуге. Уз сопствену 

меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да достави потврду о регистрацији менице 

од стране пословне банке, ОП образац и копију картона депонованих потписа.  

Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, плативи 

на први позив и без права на приговор. 

Наручилац ће уновчити менице уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не 

потпише уговор о јавној набавци, не достави напред наведено средство финансијског 

обезбеђења, или уколико се уговор раскине из разлога који стоје на страни Испоручиоца као 

изабраног понуђача, уколико не пружа услугу одржавања школских сајтова у уговореном року 

на прописан начин или уколико изабрани понуђач не отклони пријављене недостатке у 

гарантном року и Наручилац тада може закључити уговор са првим следећим понуђачем према 

условима из конкурсне документације и истовремено доставити доказ негативне референце 

Управи за јавне набавке.  

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов писани захтев.  
 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде на адресу Трг Јована Сарића 1, 

Краљево или на e-mail: javne_nabavke@kraljevo.org или nabavka@kraljevo.org  уз напомену да 

се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона, најкасније 

5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Ако је документ из поступка јавне набавке 

достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која 

је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем 

тог документа као доказ да је извршено достављање. 

У случају из предходног става наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три 

дана од дана пријема захтева, пошаље одговор објави на Порталу јавних набавки. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Саставне елементе конкурсне документације чине и измене и допуне те документације, 

као и додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде која су дата у писаном 

облику. Сви достављени одговори на питања и појашњена конкурсне документације од стране 

наручиоца (уколико их има) достављају се обавезно уз понуду. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 

16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена без ПДВ-а, под 

условом да су испуњени сви остали услови наведени у Конкурсној документацији.  
 

17. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ 

Уколико два или више понуђача имају понуду са истом ценом, предност има понуђач који 

је први предао понуду. 
 

18. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 

Наручилац је дужан да: 

mailto:javne_nabavke@kraljevo.org
mailto:nabavka@kraljevo.org
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1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 

пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно 

пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
 

19. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а 

све у складу са чланом 3, тачком 31, тачком 32 и тачком 33. Закона о јавним набавкама.  

Такође, Наручилац ће одбити понуду и ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 

из члана 75. Закона о јавним набавкама; 

2) понуђач не докаже да испуњава тражене додатне услове за учешће у јавној набавци 

из члана 76. Закона о јавним набавкама;  

3) понуђач није доставио тражено исправно средство финансијског обезбеђења са 

прописаном пратећом документацијом; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

5) је понуђени гарантни рок краћи од прописаног минимума; 

6) је понуђени рок испоруке дужи од прописаног;  

7) је понуђени рок плаћања краћи од прописаног минимума; 

8) понуђач не достави тражену Техничку спецификацију на начин прописан 

Конкурсном документацијом; 

9) се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 

10) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана Конкурсном 

документацијом.  

Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву  уколико су испуњени услови за то у 

складу са одредбама члану 82. Закона о јавним набавкама (негативне референце). 

Доказ постојања негативне референце може бити:  

1. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4. рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

             7. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном 

документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или 

по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
 

20. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 

понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. 

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи 

начин:  
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- уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати 

тачном, осим у износима који су дати паушално ; 

- уколико збир појединачних ставки није тачан, збир ће се исправити али тако да буде 

видљив и нетачан збир. 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

21. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда у циљу 

прегледа, вредновања и упоређивања понуда, у писаном облику захтевати од понуђача додатна 

објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може вршити 

и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.  

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. 

Понуђачи су у обавези да на захтев Наручиоца у току разматрања понуде пруже 

додатна објашњења, односно поднесу тражена документа при чему није дозвољена било каква 

промена у садржини понуде, укључујући и промену цене, а посебно није дозвољена промена 

која би неприхватљиву односно неодговарајућу понуду учинила прихватљивом односно 

одговарајућом.  

Понуђач је обавезан да у остављеном премереном року од дана пријема захтева за 

објашњења понуде, достави одговор, а у супротном ће се његова понуда одбити, као 

неприхватљива. 

Наручилац задржава право провере достављених докумената од стране понуђача. 

Уколико се том приликом установи да копија траженог документа не одговара у потпуности 

оригиналу тог документа, понуда ће се одбити, као неприхватљива. 

 

22. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви 

услови за избор најповољније понуде дефинисани Законом о јавним набавкама и овом 

Конкурсном документацијом. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 

започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 

месеци. 
 

23. ОЦЕНА ПОНУДА 

Приликом отварања понуда Наручилац не може да врши стручну оцену понуда. 

Комисија за јавну набавку приликом стручне оцене понуда узимаће у обзир понуђену 

цену без ПДВ-а. 

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима 

наведеним у овој конкурсној документацији. 
 

24. МОДЕЛ УГОВОРА  

Саставни део ове конкурсне документације је модел уговора (прилог 7.). Понуђачима се 

исти предочава како би били упућени у садржину уговора који ће закључити са наручиоцем 

уколико њихова понуда буде изабрана за најповољнија. 

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално је дужно да попуни модел уговора, 

овери печатом и потпише на задњој страни, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела 

уговора. 
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Овлашћено лице групе понуђача је дужно да овери печатом и потпише на задњој страни, 

чиме потврђује да прихвата све елементе уговора, док су остали чланови групе понуђача дужни 

да парафирају и овере печатом задњу страну модела уговора чиме потврђују да прихватају све 

елементе уговора. 
 

25. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је максимум 10 

(десет) дана од дана јавног отварања понуда.  

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 
 

26. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ВАЖЕЊЕ УГОВОРА: 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако 

наручилац не достави потписан уговор понуђачу у наведеном року, понуђач није дужан да 

потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било 

какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

Ако Понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора при чему укупна 

вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о 

јавним набавкама. Изменом уговора о јавној набавци не може се мењати предмет набавке. 

Уколико Наручилац измени уговор о јавној набавци, дужан је да донесе Одлуку о измени 

уговора и да исту објави на Порталу јавних набавки и Извештај доставити Управи за јавне 

набавке и Државној ревизорској институцији. 
 

27. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је у обавези да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности у време подношења 

понуде, што доказују попуњеном, потписаном и печатом овереном Изјавом датом у Прилогу 12. 

Конкурсне документације. 
 

28. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА НАКНАДУ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНТА 

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч сагласно члану 74. став 2. Закона о јавним 

набавкама. 
 

29. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу 

непосредно или препорученом поштом са повратницом. Може се поднети у току целог 

поступка јавне набавке, а после доношења Одлуке о додели уговора у року од 5 (пет) дана од 

дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу ЈН.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 60.000,00 

динара, утврђену чланом 156. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама, на рачун број: 840-

30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број (у зависности од седишта општине), сврха: 

Републичка административна такса, корисник: Буџет Републике Србије, уз назнаку која је јавна 

набавка у питању (ЈН број 404-90/19-VII) и доказ о извршеној уплати, достави наручиоцу у 

прилогу Захтева за заштиту права. 

Копију Захтева за заштиту права подносилац истоврмено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу Немањина 22-26, Београд 

11000. 
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку 

јавне набавке у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева и истовремено објављује 

обавештење на Порталу јавних набавки. 
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ПРИЛОГ 4. - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

I-А. Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за правна лица као понуђаче  

 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 

75. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама);  

 

ДОКАЗИ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда;  

 

 

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 

(члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама);  

 

ДОКАЗИ: Кривична дела против привреде, животне средине, примања или давања мита, 

преваре и кривичнa делa организованог криминала - за правно лице (привредни субјекат):  

- Уверење Основног суда (на чијем подручју је седиште правног лица)  

кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора 

мања oд 10 година или 10 година;  

- Уверење Вишег суда (на чијем подручју је седиште правног лица)  

кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора већа од 10 година;  

- Уверење Вишег суда у Београду – посебног одељења (за територију Републике Србије)  

кривична дела организованог криминала.  

-за законског заступника (за све зак. заступнике правног лица)  

- Уверење из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова Републике Србије.  

 

 

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 (члан 75. став 1. 

тачка 4. Закона о јавним набавкама);  

 

ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС – Пореска управа да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода;  

 

 

 

Упутство за доказивање доказа из члана 75. Закона о јавним набавкама 
 

 Доказ за ове услове из члана 75 став 1. тачка 2, и тачка 4. Закона о јавним 

набавкама не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда, у складу са Законом. 
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          I-Б. Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за предузетнике као понуђаче  

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 

75. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама); 

 

ДОКАЗИ: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

 

 

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 

(члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама); 

 

ДОКАЗИ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

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

мита, кривично дело преваре; 

 

 

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 (члан 75. став 1. 

тачка 4. Закона о јавним набавкама); 

 

ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС – Пореска управа да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

 

 

 

 

Упутство за доказивање доказа из члана 75.ЗЈН 

 Доказ из члана 75. става 1. тачка 2. и тачка 4. Закона о јавним набавкама не може 

бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда, у складу са Законом. 
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I-В.   Обавезни услови из члана 75. став 1. ЗЈН за физичка лица као понуђаче 

 

 

1) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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 

(члан 75. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама);  

 

ДОКАЗИ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре;  

 

 

 

2) 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 (члан 75. став 1. 

тачка 4. Закона о јавним набавкама);  

 

ДОКАЗИ: уверења Министарства финансија РС - Пореске управе да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 
 

 

 

 

I. Упутство за доказивање доказа из члана 75. Закона о јавним набавкама за физичка 

лица као понуђаче  

 

 Доказ из члана 75. става 1. тачка 1. и тачка 3. Закона о јавним набавкама не може 

бити старији од два месеца пре отварања понуда у складу са законом. 

 

 

 

 

II.  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Понуђач (правно лице/предузетник/физичко лице) је у обавези да при састављању својих 

понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује 

да је ималац права интелектуалне својине сагласно члану 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

(што доказују Изјавом у прилогу 12. конкурсне документације). 

 

 

Напомена: Обавезне услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама 

морају да испуњавају подизвођачи и сваки понуђач из групе понуђача 
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УПУСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 

1. У овом поступку јавне набавке мале вредности испуњеност обавезних услова из члана 

75. став 1. тачка 1, 2 и 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) понуђач може доказати достављањем оригинале или 

оверене фотокопије тражене документације. 

 

 

2. Напред наведену документацију понуђачи могу доставити у неовереним фотокопијама 

и у том случају, у складу са чланом 79. став. 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач чија понуда буде оцењена 

као најповољнија, може бити позван да у року од 5 (пет) дана, рачунајући од писменог 

позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверене фотокопије тражене 

документације. Ако понуђач у остављеном року, не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

 

3. У овом поступку јавне набавке мале вредности испуњеност обавезних услова из члана 

75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 

и 68/15), понуђачи могу доказивати и достављањем Изјаве (Прилог 11. Конкурсне 

документације) којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава прописане обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. 2. и 4. 

Закона о јавним набавкама, у ком случају наручулац може тражити и достављање 

одговарајућег доказа од изабраног понуђача за тражене обавезне услове из члана 75. став 

1. Закона о јавним набавкама. 

 

 

4. Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1. 2. и 4. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), понуђачи 

могу доказивати достављањем доказа да је уписан у Регистар понуђача (фотокопија 

решења АПР-а о упису понуђача у Регистар понуђача), уз навођење интернет странице на 

којој су тражени подаци јавно доступни, сагласно члану 78. став 5. и члану 79. став 5. 

Закона о јавним набавкама. 
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ПРИЛОГ 5. – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

ПРОЈЕКАТ «ГРАД КРАЉЕВО – БОТАНИЧКА БАШТА 2» 

 

Краљево је град са пуно зелених површина. У парковским засадима некада је било доста 

стабала различитих врста дрвећа и жбуња. Временске прилике и разне болести стабала учинили 

су да парковске површине буду у великом недостатку дрворедних засада, јер је велики број 

уклоњен сечом. Тренутно стање на парковским површинама није на завидном нивоу, тачније 

стање је веома забрињавајуће. Такође, редовном анализом јавних, зелених површина на 

територији града Краљева уочавају се микролокације које или скоро да уопште немају дрвеће и 

никакво друго растиње или је реч о површинама које имају дрвеће али је оно доста проређено 

или у свом склопу нема аутохтоне врсте.  

Имајући у виду наведено,  град Краљево је конкурисао по отвореном Jавном конкурсу 

Министарства животне средине за доделу средстава Зеленог фонда Републике Србије у 2019. 

години. Наведена средства додељују се за набавку садница и извођење радова за пошумљавање 

земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, на земљишту које је у надлежности јединица 

локалне самоуправе. 

Након оцене пројекта од стране комисије, Министарство је донео Одлуку о утврђивању 

коначне ранг листе о додели средстава Зеленог фонда Републике Србије за пошумљавање у 2019. 

години, број: 119-01-55/8/2019-04 од 23.08.2019. године којом је утврђена листа пројеката који се 

финансирају и висина средстава по одобреним пројектима. 

Пројектом је планирана набавка 2060 аутохтоних врста садног материјала и њихова садња на 

следећим локацијама:  

-   Локација од новог до старог моста; 

-   Локација ново шеталиште; 

-  Четири локације на којима гравитирају паркови Пљакин шанац, Господар Васин конак, 

Дом друштвених организација и Парк Отпора и победе и 

-   Локација у насељу Берановац, код новоформиране трим стазе. 

Количина и врста садница по локацијама дефинисана је пројектом – Предлог реконструкције 

садног материјала на микролокацијама аутохтоним врстама.  

Пројекат „Град Краљево-ботаничка башта 2“ осмишљен је да покрије деградиране површине на 

територији града Краљева и да обогати композиције растиња са аутохтоним врстама дрвећа и 

жбуња. Реализација овог пројекта имаће вишеструки значај за очување природног генотипа као 

и екосистема. 

1. 1.1. ЛОКАЦИЈА  

Микролокације обухваћене овим пројектом налазе се на различитим странама обале Ибра у 

граду Краљеву. Краљево је град са пуно зелених површина, тачније 175.000 м² и некада је било 

у парковским засадима доста стабла различитих врста дрвећа и жбуња. Временске прилике и 

разне болести стабала учинили су да парковске површине буду у великом недостатку 

дрворедних засадa, јер је велики број сечом уклоњен. Тренутно стање на парковским површина 

није на завидном нивоу, тачније стање је веома забрињавајуће .    

Укупна површина обухваћена пројектом износи 8 ха. Ове површине одређене су за јавну 

намену при чему су  две поред шеталишта на десној страни реке Ибар, четири обухватају 

постојеће градске паркове  док се једна налази на локацији новоформиране трим стазе у 

приградском насељу Берановац. 

2. 1.2. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК  

Пројектни задатак састоји се у проналажењу критичних локација планираних  у урбанистичком 

плану за зелене површине јавне намене и њихова анализа. У складу са тим, потребно је 

планирати засаде аутохтоних врста на овим површинама у циљу очувања природног генотипа и 
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комплетног екосистема. Посебно треба обратити пажњу на избор врста које морају одговарати 

условима станишта и поновити врсте које се већ налазе у окружењу а које су се добро одржале 

на простору микролокације.  

3. 1.3. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Редовном анализом јавних, зелених површина наилази се на локације које су предмет овог 

пројекта. Ради се о микролокацијама које или скоро да уопште немају дрвеће и никаво друго 

растиње или је реч о површинама које имају дрвеће али је оно доста проређено или у свом 

склопу нема аутохтоне врсте. Уједно, пошумљавањем ових области, тј. садњом дрвећа и жбуња  

доприноси се и санацији обале и везивању земљишта.  

Локација од новог до старог моста преко реке Ибар (десна страна обале реке Ибар) обухвата 

простор поред улице до тротоара где је планирана садња дрвореда као заштита од сунца и као 

ветрозаштитни појас као и ублажавање утицаја буке на грађане у насељу у непосредној 

близини.  

На локацији – ново шеталиште на десној обали Ибра од старог моста до тржног центра и 

хале спортова водећи ка новом комлексу у ком је планирана и парковска површина, циљ је да 

се оствари веза у виду зеленог коридора као спој са новопланираном  парковском површином. 

Планирани дрворед биће заштита од сунца а уједно ће представљати и пријатну локацију за 

шетњу и заштиту од градске буке.  

На четири локације на којима гравитирају паркови: Пљакин шанац, Господар Васин конак, 

Дом друштвених организација и Отпора и победе у централној градској зони планирана је 

садња дрворедних и жбунастих врста у већем обиму јер је са предметних локација у протеклим 

годинама велики број стабала сечом уклоњен због старости и  разних обољења  која су довела 

до сушења истих, па самим тим као таква су угрожавала безбедност грађана. Планираном 

садњом дрворедних стабала и жбунастих врста знатно би се обогатио парковски простор. 

Локација која се налази у насељу Берановац на којој је у протеклом периоду формирана трим 

стаза гравитира у непосредној близини школе и Дечијег села. На предметном простору нису 

формирани дрворедни и жбунасти засади, тако да ће овом приликом исти управо добити 

неопходни засад који ће омогућити корисницима пријатнији боравак  

4.  ЦИЉ И ЗАДАТАК ПРОЈЕКТА 

 Главни циљ и задатак пројекта је враћање аутохтоних врста на јавне зелене површине и 

очување локалног генотипа и очување целог екосистема.  

Специфични циљ пројекта је санирање деградираних површина и формирање ветрозаштитних 

појасева као и смањење буке и утицаја штетних гасова. 

Допринос пројекта је повећање пошумљености и очување аутохтоних врста кроз њихову 

имплементацију на јавним зеленим површинама. 

5.  ОДРЖИВОСТ И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА  

Одрживост пројекта је евидентна јер аутохтоне врсте су дуговечне и користиће генерацијама. 

Степен спремности је велики и известан јер су све површине које су обухваћене пројектом  

одређене плановима  генералне регулације за зелене површине. 

Очекивани резултати и ефекти пројекта -  Пројекат ће имати велики ефекат најпре у очувању 

комплетног екоситема и локалног генотипа. 

Teхнички услови за спровођење пројекта су створени будући да се ради о површинама које су 

одеђене за јавну намену.  

Контролу и реализацију пројекта спровешће стручни тим. Пројекат ће бити спреман за 

реализацију већ у септембру текуће 2019.године (оптимално време за садњу биљака). 
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6. ТЕХНИЧКИ ОПИС  

6.1. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПРОЈЕКТА  

Укупна површина обухваћена пројектом износи 8 ха. Ова површина одређена је за јавну 

намену као зелена  површина. 

Микролокације обухваћене овим пројектом налазе се на различитим странама обале реке Ибар 

где је велика фреквенција становника, посебно у летњим месецима. 

 Пројекат се базира на враћању аутохтоних врста биљака у паркове. Нека истраживања 

показала су да се приливом нових, алохтоних и украсних врста и форми дрвећа и жбуња полако  

губе аутохтоне врсте и прети им лагано нестајање. Овим пројектом палнирано је додавање 

већег броја нових стабала како би се употпунила  композиција стабала и групација адекватним 

аутохтоним врстама као и садња дрвореда на местима где уопште нема никаквог растиња. 

Аутохтоне врсте су боље прилагођене условима средине и као такве је потребно повећати 

њихово бројно стање кроз пошумљавање и кроз реконструкцију јавних зелених површина.  

Пројекат садржи две фазе : 

Фаза 1. - садња аутохтоних врста ( пошумљавање ) ,  

Фаза 2. - одржавање пошумљених површина .  

Приликом избора садног материјала чланови стручног тима обратили су посебу пажњу да се да 

акценат на аутохтоним врстама специфичним за ово поднебље, а у складу са земљиштем, 

надморском висином и климатогеним факторима како би се остварио одговарајући здравствени 

и  естетски ефекат. На овај начин ће се очувати локални генотип врста, а притом трошкови 

oдржавања зелених површина су знатно нижи у односу на површине подигнуте 

конвенционалним методама. Аутохтоне врсте прилагођене су сезонским екстремима, везаним 

за темперетурне услове и водни режим, оснажују локални екосистем, проширују станишта за 

лептире, птице и друге животиње, и доприносе очувању јединствености карактеристике 

подручја.  

6.2. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПО МИКРОЛОКАЦИЈАМА  

Локација од новог до старог моста биће пошумљена у виду дрвореда аутохтоном врстом 

јавор млеч која има веома лепу форму хабитуса и крупан лист како би се добио тражени 

ефекат. 

На локацији – ново шеталиште планирана је садња дрвореда од јаребике, наше аутохтоне 

врсте која има веома лепу форму, најближу украсним врстама са цветом и плодом. Ова врста је 

веома интересантне боје и облика. 

Четири локације на којима гравитирају паркови: Пљакин шанац, Господар Васин конак, Дом 

друштвених организација и Отпора и победе планирано је да се обогате са више врста 

дрворедних и жбунастих садница. Велике површине су омогућиле да се изведе комбинација 

стабала као што су :шаренолисни јавор, питоми кестен, бели јасен, бела бреза, ситнолисна 

липа,бела топола, горски јавор, бели граб, црна јова и јаребика. Поред наведене комбинације 

садница стабала, жбунасте врсте као што су :ловор вишња,бели глог,домаћи дрен,клека у 

великој мери допринеће у естетском смислу изгледу већ осиромашених зелених површина.  

Локациај која се налази у насељу Берановац са новоформираном трим стазом  планирано је да 

се обогати комбинацијом шаренолисног јавора, питомог кестена, белог јасена, беле брезе, 

ситнолисне липе,беле тополе, горског јавоа, белог граба, црне јове и  

јаребике. Жбунасте вртсте као што су: ловор вишња, бели 

глог, домаћи дрен, клека употпуниће предметни простор. 

6.3. ДЕТАЉАН ОПИС ВРСТА  

 

СИСТЕМАТИКА 

Царство: Plantae  
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Класа:Magnoliopsida 

Ред:Sapindales 

Породица:Sapindaceae 

Род: Acer 

Врста:Acer platanoides 

 

НАЗИВ: JAВОР МЛЕЧ (Acer platanoides) 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ: Јавори расту у умереној зони и 

планинама тропских предела северне Земљине полулопте. 

Нарочито много врста расте у Кини и Јапану. 

ИЗГЛЕД: Листови су режњевити, на петељкама, наспрамно 

распоређени. Већином су прости, код неких врста перасто 

сложени. 

УСЛОВИ СРЕДИНЕ: Отпоран је на ниске температуре, добро подноси градске услове. 

 

СИСТЕМАТИКА 

Царство: Plantae  

Класа:Magnoliopsida 

Ред:Rosales 

Породица:Rosaceae 

Род: Sorbus 

Врста:Sorbus aucuparia 

 

НАЗИВ: ЈАРЕБИКА (Sorbus aucuparia) 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ: Варијабилна врста у природном окружењу расте готово у целој  

Европи. Јаребика је широко распрострањена врста на територијама са умереном и хладном 

климом. 

ИЗГЛЕД: Јаребика је дрво, ређе жбун, који расте од 5 до 15 метара висине. Круна је доста 

широка и неправилног облика, а из једног корена неретко израсте по неколико стабала. Стабло 

је доста право, цилиндрично и релативно танко са 

пречником до 40 cm. Гране које полазе са стабла увек 

расту у смеру према горе. 

Лист је сложен са вишеструко перастом структуром са 

између 4 и 9 парова лиски распоређених са обе стране 

лисне дршке, а чији врх се завршава појединачним листом. 

УСЛОВИ СРЕДИНЕ: Отпорна је на мразеве, добро 

подноси градске услове. 

 

 

СИСТЕМАТИКА 

 

Царство: Plantae  

Класа: Magnoliopsida 

Ред: Fagales 

Породица:  Betulaceae 

Род: Alnus                                                                          

Врста: Alnus glutinosa 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Земља
https://sr.wikipedia.org/wiki/Лист
https://hr.wikipedia.org/wiki/Salix
https://hr.wikipedia.org/wiki/Salix
https://sr.wikipedia.org/wiki/Европа
https://sr.wikipedia.org/wiki/Пина_и_пинула
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornaceae&action=edit&redlink=1
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НАЗИВ: Црна јова (Alnus glutinosa) је врста 

листопадног дрвета из фамилије бреза (Betulaceae). 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ:  Црна 

јова насељава већи део Европе, југозападну 

Азију и северни део Африке. Расте на влажним 

стаништима, најчешће чинећи рипаријски 

појас око текућих вода или градећи мочваре. 

ИЗГЛЕД: То је листопадно дрво висине 20-25 

метара, маљавих грана, покривених кором дебљине 2 центиметра. Листови су крупни, јајасти, 

усеченог врха, по мобду цели, само у основи таласасти. Лишће је спирално распоређено, са 

лица лепљиво и са црвенкасто-смеђим длачицама у пазуху. Цветови су једнополни, а биљка 

једнодома. Мушку цветови (ресе) су сакупљени по неколико на дугачкој петељци, док женске 

ресе чине шишарку јајастог облика која сазрева у јесен. Цвета од фебруара до марта, плод је 

орашица, дужине 2-4 милиметра.  

 

 

 

 

СИСТЕМАТИКА 

Царство: Plantae  

Класа: Magnoliopsida 

Ред: Fagales 

Породица:  Betulaceae 

Род: Carpinus                                                                         

Врста: Carpinus orientalis 

 

НАЗИВ: Грабић (Carpinus orientalis) jе врста 

листопадног дрвета из фамилије бреза (Betulaceae). 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ:  
Грабић насељава југоисточну Европу до северног Ирана, 

субмедитеранска клима. Станишта су му топла и сува 

подручја преко 1000 мнв.  

ИЗГЛЕД: Корен ове биљке је добро развијен, па се 

користи за пошумљавање голети. Стабло овог граба 

може да порасте 3-4 метра, ређе до 15 метара. Кора 

стабла је сива и глатка са примесама жућкасте и љубичасте боје.  Листови су јајолики,  дуги до 

13 центиметара, назубљени по крајевима. На једнодомој биљци налазе се скупљени у ресама 

једнополни цветови. Мушке ресе су дуже и округласте, а женске краће и длакаве. Плод је 

пљоснати издужени орашчић, дужине 3-5 милиметара , светлосмеђе боје. 

 

СИСТЕМАТИКА 

Царство: Plantae  

Класа: Magnoliopsida 

Ред: Sapindales 

Породица:  Sapindaceae 

Род: Acer                                                                         

Врста: Acer pseudoplatanus 

 

НАЗИВ: Обични јавор (Acer pseudoplatanus) jе врста 

листопадног дрвета из рода јавора (Acer). 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ:  Обични јавор је аутохтона врста на територији централне, источне 

и југоисточне Европе и западне Азије. У Србији и другим државама 

бивше Југославије, Бугарској, Румунији, Грчкој, Албанији, Мађарској, Италији, ШвајцарскојАу

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
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стрији, Чешкој, Немачкој, Белгији, Литванији, Пољској, Украјини, Молдавији, 

јужној Русији, Грузији итд. 

ИЗГЛЕД: Обични јавор (Acer pseudoplatanus) достиже висину од 20 до 35 метара. Гране 

обичног јавора формирају широку крошњу. Листови су широки и режњевити, наспрамно 

распоређени. Величине су од 10 до 25 центиметара. Са горње стране су тамно зелене боје, а са 

доње стране светло зелене боје. Цветови су двополни. Плод чине две крилате орашице. Кора је 

сиве боје, танка и глатка, код старијих стабала је испуцала. 

 

СИСТЕМАТИКА 

Царство: Plantae  

Класа: Magnoliopsida 

Ред: Malpighiales 

Породица:  Salicaceae 

Род: Populus                                                                      

Врста: Populus alba 

 

НАЗИВ: Бела топола (Populus alba) је листопадно дрво из 

породице врба (Salicaceae). 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ:  Распрострањена је широм Европе, 

Азије и северне Африке. 

ИЗГЛЕД: Листопадно дрво беле коре, високо до 35 м. На кратким 

изданцима се развијају елиптични листови са назубљеним ободом, 

а на дугачким изданцима већи, тро-или петорежњевити листови. И 

једни и други листови су са лица тамнозелени, а са наличја 

сребрнастобели. Бела топола је дводома биљка; мушки и женски 

цветови се налазе на посебним дрветима. И једни и други цветови су 

сакупљени у длакаве ресе „маце“. Мушки цветови су са 6 прашника 

црвених антера; женски су у пазуху длакаве брактеје; тучак је са два 

црвена стубића и два жута жига. Цвета пре листања, у рано пролеће, 

марта и априла. Плод је чаура која пуца са два капка и у њој се налазе 

семена обрасла длаком.  

 

СИСТЕМАТИКА                           

Царство: Plantae  

Класа: Magnoliopsida 

Ред: Malvales 

Породица:  Malvaceae        

Род:    Tilia                                                     

Врста: Tilia argentea 

 

НАЗИВ: Сребрна липа (Tilia argentea) је листопадно дрво из породице врба (Salicaceae). 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ:  Сребрна липа распрострањена је у југоисточној Европи, јужној 

Азији. Ксерофилна је врста. 

ИЗГЛЕД Липа досежу висину од 25 до 30 m, а старост од неколико стотина година. Листови 

двореди са дугом петељком, већином срцасто и по ободу тестерасто. Цветови липе су мали, 

хермафродитни, актиноморфни, петочлани зеленкастожуте боје, пријатног мириса у штитовима 

са заједничким приперком цвасти до пола сраслим са дршком. Ентомофилне, медоносне и 

анемохорне врсте. Цветање у јуну траје 2 до 3 недеље, а некад се деси да прође и за 5 до 6 дана. 

Плод је орашица настала срастањем пет карпела (на плоду пет уздужних шавова - места 

срастања).  

 

СИСТЕМАТИКА                           

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Salicaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%99%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D1%99%D0%BA%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Salicaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA


 
ЈН 404-111/19-VII-Набавка и садња садног материјала Пројекат „Град Краљево ботаничка башта-2“-

поновљени поступак 

25-46 

 

Царство: Plantae  

Класа: Magnoliopsida 

Ред: Fagales 

Породица:  Betulaceae        

Род:    Betula                                                    

Врста: Betula alba 

 

НАЗИВ: Обична бреза (Betula alba) је листопадно дрво из рода бреза (Betula). 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ:  Обична бреза има веома широк ареал. Распрострањена је 

у западној, северној и јужној Европи, Малој Азији, на Балканском полуострву, Кавказу и 

у Сибиру. 

ИЗГЛЕД:  Бреза је дрво високо до 30 метара и бима дебла до 70 цм. Крошња је ретка, јајастог 

облика. Гране првог реда су усправне, док су младе гранчице прекривене лепљивим 

брадавицама, смеђе, танке и дуге, повијене према тлу, што целом дрвету даје веома отмен 

изглед. Кора дебла је, због присуства зрнаца бетулина, сребрнасто беле боје, са водоравним 

лентицелама и љушти се у хоризонталним тракама. У доњем делу дебла кора је готово црна и 

дубоко испуцала. Пупољци су јајасто купасти, мрки и лепљиви. Листови су дуги 4-7 мм и 

широки 2,5-4 мм, јајасти или троугласто ромбични, при 

основни широко клинасти или заобени, на врху 

зашиљени, по ободу двоструко тестерасто назубљени. Лисна 

површина је глатка. У почетку су са обе стране лепљиви. Са 

лица су тамно зелени, са наличја светлији, у јесен 

карактеристичне златно жуте боје. Петељке су дуге 2-3 цм и 

голе.  

Мушки и женски цветови груписани су у цвасти - ресе. 

Мушке ресе су без дршке, висе по 2-3 заједно дуге су 4-6 цм, са смеђим покровним љуспама. 

Женске ресе су на дршкама, дуге око 2 цм. У доба цветања су усправне. Плодне (заштитне) 

љуспе имају мале, округласте средње режњеве и велике и широке бочне режњеве, постављене 

готово под правим углом. При сазревању женске ресе се распадају од петељке према врху и 

ослобађају се око 2мм велики плодови - крилате орашице 

 

 

СИСТЕМАТИКА                           

Царство: Plantae  

Класа: Magnoliopsida 

Ред: Lamiales 

Породица:  Oleaceae        

Род:    Fraxinus                                                 

Врста: Fraxinus  excelsior 

 

НАЗИВ: Бели јасен (Fraxinus  excelsior) је дрво из породице маслина (Oleaceae). 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ:  Аутохтона је врста у већем делу континенталне Европе, источна 

граница ареала допире до планина Кавказ и Алборз.  

ИЗГЛЕД: Бели јасен је дрво висине од 30 до 40 m. Плод је крилата орашица, а цвета 

у априлу и мају. Значајна је шумска врста која насељава плоднија и умерено влажна станишта, 

у којима се ретко јавља сушни период. 

 

СИСТЕМАТИКА                           

Царство: Plantae  

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://sr.wikipedia.org/wiki/Betulin
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5
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Класа: Magnoliopsida 

Ред: Fagales 

Породица:  Fagaceae        

Род:    Castanea 

Врста: Castanea sativa 

 

НАЗИВ: Питоми кестен  (Castanea sativa) је врста кестена пореклом из југоисрилне Европе и 

Мале Азије.  

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ: Питоми кестен је највише распрострањен на подручју јужне 

Европе и Средоземљу. 

ИЗГЛЕД: Питоми кестен може да порасте и преко 20 м, има бујну и велику крошњу. Кора му 

је глатка и сивосмеђа. Листови су дугуљасти, ланцетасти, крупно назубљени, дуги 8-18 цм и 

широки 3-6 цм. на лицу су голи, а на наличју длакави, не опадају са стабла све до 

пролећа. Цветови се појављују почетком јуна, када су листови већ потпуно развијени. Мушки 

цветови стоје у жућкастим чуперцима на дугим, усправним и испрекиданим ресама. Женски 

цветови стоје при дну тих реса или у пасуху листова, појединачно или у мањим 

групама. Плодови дозревају почетком октобра, на површини су сјајни, полукугласти или 

заобљено пљоснати орашасти, смеђе боје. 

 

СИСТЕМАТИКА                           

Царство: Plantae  

Класа: Magnoliopsida 

Ред: Aquifoliales 

Породица:  Aquifoliaceae        

Род:    Ilex 

Врста: Ilex aquifolium 

 

НАЗИВ: Зеленика (Ilex aquifolium) је зимзелена биљка из породице Aquifoliaceae.       

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ:  Расте у брдским шумама. Распрострањена је у Европи, 

северозападној африци и југозападној Азији.  

ИЗГЛЕД: Зеленика је зимзелена врста која расте као мање дрво или жбун. Може да порасте до 

10 м висине. Лишће је једноставно, наизменично и кожасто. Код младих изданака је назубљено, 

али се назубљеност временом губи. Цветови су једнополни и дводоми, мали и скупљени у 

цвасти жућкасте боје. Плод је отровна црвена коштуница величине грашка. 

 

 

 

СИСТЕМАТИКА 

                                                                                                         

Царство: Plantae  

Класа: Magnoliopsida 

Ред: Rosales 

Породица: Rosaceae 

Род: Crataegus                                                                        

Врста: Crataegus monogyna  

НАЗИВ: Бели глог (Crataegus monogyna ) је 

лековита дрвенаста врста из фамилије ружа (Rosaceae).  

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ: Бели глог је природно распрострањен широм Европе, 

у северозападној Африци и западној Азији. Расте у топлим светлим шумама, често 

гради шибљаке на крчевинама, ивицама шума. 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%9A%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Руже_(породица)
https://sr.wikipedia.org/wiki/Европа
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Северозападна_Африка&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Шибљак
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ИЗГЛЕД: Бели глог је листопадни жбун или ниско дрво, до 10 м високо. Гранчице су голе са 

оштрим трновима. Листови су са дршкама (1-2 цм), наизменични, широко јајасти, лиске дубоко 

прстасто урезане на 3–7 назубљених режњева. Цветови су бели, 

ситни, хермафродитни, актиноморфни, сакупљени у многоцветне гроње. Чашичних листића 

има 5, кратки троугласти. Круничних листића има 5, округласти, бели или светлоружичасти. 

Плод је широко-јајаста црвена коштуница (5–10 мм). Цвета у мају и јуну, пре листања. 

СИСТЕМАТИКА 

 

Царство: Plantae  

Класа: Nerangirano 

Ред: Cornales 

Породица:  Cornaceae 

Род: Cornus                                                                          

Врста: Cornus mas 

 

НАЗИВ: Дрен
 
(Cornus mas) припада породици дренова. 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ:  расте у јужној Европи и југозападној Азији. 

ИЗГЛЕД: То је самоникли листопадни грм средњег или великог раста, од 2 до преко 5 метара 

висине, са густом крошњом коју чине тамно-браон гранчице и зелено лишће. Кора стабла је 

сивкаста до сиво-жута, испуцала, гране расту наспрамно. Листови су јајасти
[1]

 или јајасто-

елиптични, без назубљења, зашиљени, дуги 6-10cm, благо закривљени и имају карактеристичне 

јаке жиле (по четири са обе стране листа). 

Цвета пре листања, од фебруара до априла (у зависности од године), а у благим зимама чак и у 

децембру. Цветови су жути, у штитастим скупинама од 10-25 комада, правилни су и 

четворочлани. 

 

 

СИСТЕМАТИКА 
Класа:Magnoliopsida 

Ред: Rosales 

Породица:Rosaceae 

Род: Prunus 

Врста:Prunus laurocerasus 

 

 

НАЗИВ: Ловор вишња (Prunus laurocerasus)  

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ: Ловор вишња је природно 

распрострањена на Кавказу, Закавказју, у Ирану, Малој Азији, Бугарској и код нас 

у југоисточној Србији на планини Острозуб, где јој је најсеверозападнији део ареала.  

ИЗГЛЕД: То је зимзелени, усправан, од земље густо разгранат жбун, који на природним 

стаништима израсте 1-3 (-6) m, а у култури знатно више (до 11 m). 

УСЛОВИ СРЕДИНЕ: Отпоран  је на градске услове. 

 

СИСТЕМАТИКА                                                                                             
Царство: Plantae  

Класа:Pinopsida 

Ред:Pinales 

Породица:Cupressaceae  

Род:  Juniperus                                                                                

Врста:Juniperus   communis 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Листопадна_биљка
https://sr.wikipedia.org/wiki/Жбун
https://sr.wikipedia.org/wiki/Хермафродит
https://sr.wikipedia.org/wiki/Цвет
https://sr.wikipedia.org/wiki/Гроња
https://sr.wikipedia.org/wiki/Коштуница_(плод)
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cornaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Самоникле_биљке&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Листопадна_биљка
https://sr.wikipedia.org/wiki/Grm
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Крошња&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Стабло
https://sr.wikipedia.org/wiki/Лист
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Дрен#cite_note-bioras-1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Жила&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Фебруар
https://sr.wikipedia.org/wiki/Април
https://sr.wikipedia.org/wiki/Зима
https://sr.wikipedia.org/wiki/Цвет
https://sr.wikipedia.org/wiki/Кавкаске_планине
https://sr.wikipedia.org/wiki/Закавказје
https://sr.wikipedia.org/wiki/Иран
https://sr.wikipedia.org/wiki/Мала_Азија
https://sr.wikipedia.org/wiki/Бугарска
https://sr.wikipedia.org/wiki/Јужна_и_источна_Србија
https://sr.wikipedia.org/wiki/Острозуб_(планина)
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ареал
https://sr.wikipedia.org/wiki/Жбун
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Чемпреси&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Клека
https://sr.wikipedia.org/wiki/Клека
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НАЗИВ: КЛЕКА  врста је четинара из породице чемпреса (лат. Cupressaceae). За ову врсту се 

понекад користи и назив смрека, али клеку не треба мешати са правом смреком или смрчом.  

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ: Клека расте на великом делу северне хемисфере, од Северне 

Америке, преко јужног Гренланда, Европе, Источне Азије до Северне Африке, где 

постоје реликтне популације. Расте по кршевитим и крашким теренима, на сунчаним и сувим 

местима. 

ИЗГЛЕД: Клека је зимзелени четинар, који расте као мало дрво или грм (што зависи од 

станишта). Игличасти листови, који су груписани по 3 у пршљену, су у почетку светлозелене 

боје, а после потамне. Разликују се мушка и женска стабла. Женске шишарке, које се налазе на 

женским стаблима се опрашују ветром. 

 

 

СИСТЕМАТИКА 
Царство: Plantae  

Класа: Magnoliopsida 

Ред: Lamiales 

Породица: Oleaceae 

Род: Forsythia  

Врста: Forsythia europaea 

         

НАЗИВ: БАЛКАНСКА ФОРСИТИА 

 или форзиција је род жбунова који припада породици маслина (Oleaceae). Својим значајем 

посебно се издваја врста балканска форситија (Forsythia europaea). 

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ: Обухвата око 11 врста, које су распрострањене углавном у Азији. 

Једна врста је ендемит Балканског полуострва. Неке врсте се узгајају као украсне, и цењене су 

у хортикултури.   

ИЗГЛЕД: Биљке овог рода су листопадни жбунови висине до 3 m, са кором сивобраон 

боје. Листови су наспрамни, код већине врста прости (јављају се и троструки), дужине до 12 

cm. Цветови се развијају у рано пролеће, пре листања, крунични листићи су јарко жути, спојени 

само при основи. Плод је чаура, са бројним окриљеним семенима. 

УСЛОВИ СРЕДИНЕ: Добро подноси градске услове.                                                                            

 

 

2.4. ПЛАН ОДРЖАВАЊА ПОШУМЉЕНИХ ПОВРШИНА  

 

Огледа се у редовном спровођењу мера неге и то:  

 

1. Окопавање маладих садница око кореновог врата;  

2. Малчирање због очувња влаге око кореновог врата;  

3. Орезивање круне;  

4. Спровођење превентивне заштите од штеточина и болести;  

5. Заливање у сушном периоду;  

6. Прихрањивање вештачким ђубривима и 

7. Замена оштећених заштиних ограда за стабла. 

  

Наведене мере неге спроводиће се од дана садње па наредних 10 година, док засађене биљке не 

достигну довољан ниво зрелости.  

Биљке које се већ налазе на поменутим локацијама негују се кроз годишњи план одржавања 

зелених површина преко предузећа овлашћеног за ту врсту радова у сарадњи са  средњом 

шумарском школом која школује ђаке одговарајеће струке за ову врсту послова и невладиним 

организацијама . 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Врста_(биологија)
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Чемпреси&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Латински_језик
https://sr.wikipedia.org/wiki/Смрча
https://sr.wikipedia.org/wiki/Смрча
https://sr.wikipedia.org/wiki/Северна_хемисфера
https://sr.wikipedia.org/wiki/Северна_Америка
https://sr.wikipedia.org/wiki/Северна_Америка
https://sr.wikipedia.org/wiki/Гренланд
https://sr.wikipedia.org/wiki/Европа
https://sr.wikipedia.org/wiki/Источна_Азија
https://sr.wikipedia.org/wiki/Северна_Африка
https://sr.wikipedia.org/wiki/Relikt
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oleaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Род_(биологија)
https://sr.wikipedia.org/wiki/Жбун
https://sr.wikipedia.org/wiki/Маслина
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oleaceae&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/Врста
https://sr.wikipedia.org/wiki/Балканска_форситија
https://sr.wikipedia.org/wiki/Врста
https://sr.wikipedia.org/wiki/Азија
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ендемизам
https://sr.wikipedia.org/wiki/Хортикултура
https://sr.wikipedia.org/wiki/Кора
https://sr.wikipedia.org/wiki/Лист
https://sr.wikipedia.org/wiki/Цвет
https://sr.wikipedia.org/wiki/Пролеће
https://sr.wikipedia.org/wiki/Плод
https://sr.wikipedia.org/wiki/Семе
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У оквиру пројекта планиране су следеће активности и то набавка садног материјала и садни 

материјал који обухвата набавку и транспорт,приказани у наставку Техничке спецификације. 

 

Ред.бр. ОПИС РАДОВА 
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1.1.РАДОВИ НА САДЊИ И СЕТВИ 
     

1 

Припрема јама за садњу садница лишћарског 

дрвећа 60х60цм са испуном тресета, анкерисањем 

садница дрвеним колчевима - трокрако и 

везивање гуменом обујмицом. Заливање по садњи 

три пута у наредних месец дана од садње са 30 л 

воде по садници. 

ком. 1460 

2 

Припрема јама за садњу жбунастих врста 

величине 40 х40 цм са испуном тресета. Заливање 

по садњи три пута у наредних месец дана од 

садње са 15 л воде по садници. 

ком. 600 

  

 

2.2. САДНИ МАТЕРИЈАЛ ( НАБАВКА И ТРАНСПОРТ ) 

  

1 

Acer platanoides (дрворедна садница висине 

стабла од 1,70 - 2,00 м са крошњом, обим стабла  

10/12 цм, дебло право без механичких оштећења 

ком. 260 

2 

Sorbus aucoparia (дрворедна садница висине 

стабла од 1,70 - 2,00 м са крошњом, обим стабла  

10/12 цм, дебло право без механичких оштећења 

ком. 400 

3 

Alnus glutinosa (дрворедна садница висине стабла 

од 1,70 - 2,00 м са крошњом, обим стабла 10/12 

цм, дебло право без механичких оштећења 

ком. 100 

4 

Carpinus orientalis (дрворедна садница висине 

стабла од 1,70 - 2,00 м са крошњом, обим стабла  

10/12 цм, дебло право без механичких оштећења 

ком. 100 

5 

Acer pseudoplatanus (дрворедна садница висине 

стабла од 1,70 - 2,00 м са крошњом, обим стабла  

10/12цм, дебло право без механичких оштећења  

ком. 100 

6 

Populus alba (дрворедна садница висине стабла 

од 1,70 - 2,00 м са крошњом, обим стабла 10/12 

цм, дебло право без механичких оштећења  

ком. 100 

7 

Tilia argentea (дрворедна садница висине стабла 

од 1,70 - 2,00 м са крошњом, обим стабла 10/12 

цм, дебло право без механичких оштећења  

ком. 100 

8 

Betula alba (дрворедна садница висине стабла од 

1,70 - 2,00 м са крошњом, обим стабла 10/12 цм, 

дебло право без механичких оштећења  

ком. 100 

9 

Fraxinus excelsior (дрворедна садница висине 

стабла од 1,70 - 2,00 м са крошњом, обим стабла  

10/12 цм, дебло право без механичких оштећења 

ком. 100 
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10 

Castanea sativa (дрворедна садница висине 

стабла од 1,70 - 2,00 м са крошњом, обим стабла  

10/12 цм, дебло право без механичких оштећења 

ком. 100 

11 
Ilex aquifolium (садница висине биљке од 0,60 - 

1,00 м  са развијеном крошњом)  
ком. 100 

12 
Cratoegus monoguna (садница висине биљке од 

0,60 - 1,00 м  са развијеном крошњом)  
ком. 100 

13 
Comus mas (садница висине биљке од 0,60 - 1,00 

м  са развијеном крошњом)  
ком. 100 

14 
Pronus laurocerasus (садница висине биљке од 

0,60 - 1,00 м  са развијеном крошњом) 
ком. 100 

15 
Juniperus communis (садница висине бињке од 

0,60 - 1,00 м  са развијеном крошњом) 
ком. 100 

16 
Forsitia europaea ( контејнерска садница 

развијеног хабитуса )  
ком. 100 

 

 
 
 

       ДАТУМ:            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА: 

 

________________                                 М.П.                         ________________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Понуђач потписује и оверава Техничку спецификацију чиме потврђује да је сагласан са 

захтевом Наручиоца у погледу техничког описа и квалитета услуге која се пружа. 
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ПРИЛОГ 6. - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   

Понуда број _______________ од ____________ 2019. године за јавну набавку мале 

вредности ЈН број 404-111/19-VII је набавка добара, набавка садног материјала и садња у 

оквиру реализације пројекта „Град Краљево-Ботаничка башта 2“-поновљени поступак. 

 

1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Тип предузећа (микро, мало, средње, велико) 
 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

 

Телефакс:  e-mail: 
 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

 

2)  ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

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

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

 

Назив подизвођача: 
 

 

Адреса: 
 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

Матични број: 
 

 

Име особе за контакт: 
 

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

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

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

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

достави за сваког подизвођача. 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ      

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

Адреса: 
 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 
 

 

Матични 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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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-наставак 

Јавна набавка ЈН број 404-111/19-VII набавка добара, набавка садног материјала и садња 
у оквиру реализације пројекта „Град Краљево-Ботаничка башта 2“-поновљени поступак. 

Понуда број: 

У складу са условима Позива и Конкурсне документације, спремни смо да јавну набавку ЈН 

број 404-111/19-VII је набавка добара, набавка садног материјала и садња у оквиру 

реализације пројекта „Град Краљево-Ботаничка башта 2“-поновљени поступак. 

Укупна цена са свим трошковима без ПДВ-а  _________________ динара 

Укупан износ ПДВ ________________ динара 

Укупна цена са свим трошковима са ПДВ-ом _______________ динара 

Рок за испоруку садног материјала и садња не 

може бити дужи од 30 (тридесет) календ. дана 

________ календарских дана од дана 

увођења у посао. 

Рок плаћања  

(не сме бити краћи од 8 дана) 

______ у року од дана по пријему 

неспорне, исправне, потписане и оверене 

фактуре-рачуна  

Услови и начин плаћања: аванс у висини од 

70% понуђене цене са ПДВ-ом 

Аванс у висини од 70% понуђене цене       

са ПДВ-ом, односно у износу од 

_____________________ динара 

Услови и начин плаћања: преостали износ у 

висини од 30% понуђене цене са ПДВ-ом 

Преостали износ од 30% понуђене цене са 

ПДВ-ом, односно у износу од 

____________________ динара 

Опција понуде 

(минимум 30 дана) 
______________ дана  

 

 

 

  Датум:                                                          М.П.                                   Потпис овлашћеног лица 
 

__________                                                                                                _______________________ 

 
 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ПОПУНИ, ОВЕРИ ПЕЧАТОМ И ПОТПИШЕ 

ЧИМЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СУ ТАЧНИ ПОДАЦИ КОЈИ СУ У ПОНУДИ ОБРАСЦA ПОНУДЕ НАВЕДЕНИ. 
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ПРИЛОГ 7.  –  МОДЕЛ УГОВОРА  

 

У Г О В О Р  
Закључен у Краљеву дана ____________ 2019. године између: 
 

   1. Градскe управe града Краљева, Трг Јована Сарића 1, Краљево 36000, ПИБ 102675366, 

матични број 07193807, коју заступа начелник Градске управе града Краљева Јелена Бекчић, 

дипл. правник  (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране и 

2. Понуђач ________________________________________________ из ____________________ 

(седиште, улица и број) ПИБ_______________, матични број _______________, текући рачун 

______________________ код____________________________банке, кога заступа директор 

_______________________________  (у даљем тексту: Испоручилац) с друге стране. 

 

                ПРЕДМЕТ УГОВОРА: набавка добара, набавка садног материјала и садња у оквиру 

реализације пројекта „Град Краљево-Ботаничка башта 2“-поновљени поступак.  
 

Уговорне стране сагласно уговарају следеће: 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац Градска управа града Краљева у 

складу са Законом о јавним набавкама спровео поновљени поступак јавне набавке мале 

вредности, ЈН број 404-111/19-VII набавка добара, набавка садног материјала и садња у оквиру 

реализације пројекта „Град Краљево-Ботаничка башта 2“ у којем је понуда Испоручиоца 

добара број _________ од _________2019. године изабрана као најповољнија, те му је Одлуком 

о додели уговора број _____ од ______.2019. године, објављене на Порталу јавних набавки дана 

________ 2019. године додељен уговор о предметној набавци сагласно члану 112. став 1. 

Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 2. 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи предмет набавке садни материјал 

дрвеће и жбуње и изврши радове на њиховој садњи у цињу пошумљавања земљишта 

аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, у оквиру реализације пројекта „Град Краљево-Ботаничка 

башта 2“-поновљени поступак у свему према Техничкој спецификацији Наручиоца и 

прихваћеној понуди Испоручиоца број __________од ______ 2019. године, који чине саставни 

део овог уговора. 
 

Члан 3. 

Уговорне стране сагласно уговарају цену набавке добара - набавке добара садног 

материјала и садње у оквиру реализације пројекта „Град Краљево-Ботаничка башта 2“-

поновљени поступак из члана 1. и 2. овог уговора у укупном износу од: 

___________ динара, без ПДВ-а (словима: _____________________________________________) 

односно  

__________ динара са ПДВ-ом (словима: ______________________________________________) 

Уговорена јединична и укупна цена набавке добара садног материјала и садње у оквиру 

реализације пројекта „Град Краљево-Ботаничка башта 2“-поновљени поступак из става 1. овог 

члана је фиксна, не подлеже променама и обухвата све пратеће и зависне трошкове које 

Испоручилац има у поступку извршења ове јавне набавке (трошкове материјала, трошкове 

превоза, трошкове садње и ангажоване стручне радне снаге, заливања, осигурања, прибављања 

средстава финансијског обезбеђења, царине и других увозних дажбина и слично) и утврђена је 

у свему према прихваћеној понуди Испоручиоца број ____ од _______ 2019. године, која је 

саставни део овог уговора.  
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Члан 4. 

      Уговорне стране сагласно уговарају да се плаћање по овом уговору изврши у 2 (две) 

једнаке рате и то:  

       - прва рата авансно у висини од 70% уговорене вредности са ПДВ-ом, односно у 

уговореном износу од _________ динара са ПДВ-ом (словима:____________________________) 

на име аванса у року од ___ (словима:________) дана од дана пријема исправног авансног 

рачуна и претходно достављаног средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса-бланко 

соло менице са меничним овлашћењем у износу аванса,  

      - друга рата у висини од 30% уговорене вредности са ПДВ-ом, односно у уговореном 

износу од __________ динара са ПДВ-ом (словима: _____________________________________), 

након реализације набавке и достављеног и одобреног коначног извештаја о реализацији 

уговорене обавезе испоруке и садње уговорене количине садног материјала. 
        

Члан 5. 

Испоручилац се обавезује да фактуре-рачуне о извршеној испоруци добара региструје у 

централном регистру фактура на начин прописан Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама и Правилником о начину и поступку регистровања 

фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног 

регистра фактура, а Наручилац се обавезује да пре плаћања провери да ли је испостављена 

фактура исправно регистрована у централном регистру фактура. 

 

Члан 6. 

Наручилац се обавезује да исплати уговорену цену из члана 3. и 4. овог уговора 

најкасније у року од _____ (словима;__________) дана од дана пријема неспорне, исправне и 

оверене фактуре-авансног и коначног рачуна, исправно регистроване у централном регистру 

фактура и издате на основу потписаног записника о извршеној квалитативној и квантитативној 

примопредаји  добара-садног материјала и извршене садње и то уплатом на текући рачун 

Испоручиоца број ____________________ код _________________________ банке. 
 

Члан 7. 

Испоручилац се обавезује да уговорене количине добара садног материјала и уговорене 

врсте садног материјала испоручи у свему према датој Техничкој спецификацији Наручиоца и 

да приликом испоруке садног материјала достави Наручиоцу целокупну потребну пратећу 

документацију о квалитету и исправности испоручених садница  
 

Члан 8. 

Испоручилац се обавезује да изврши садњу уговорене количине садног материјала 

дрвећа и жбуња и изведе радове на пошумљавању земљишта аутохтоним врстама дрвећа и 

жбуња на начин одређен Техничком спецификацијом Наручиоца када се за то стекну потребни 

оптимални временски услови за садњу и када га овлашћено лице Наручиоца-надзорни орган 

уведе у посао и то на следећим локацијама у Краљеву: 

1. Локација од новог до старог моста у Краљеву 

2.   Локација ново шеталиште; 

3.   Четири локације на којима гравитирају паркови Пљакин шанац, Господар Васин конак, 

Дом друштвених организација и Парк Отпора и победе и 

4.    Локација у насељу Берановац, код новоформиране трим стазеу.  
                                                       

                                                                  Члан 9. 

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају 

добара-садсног материјала након његове испшоруке и извршене садње, што се потврђује 

потписивањем Записника о примопредаји, као и Отпремнице и рачуна – фактуре од стране 

овлашћеног лица Наручиоца и Испоручиоца, а које се сачињавају у два примерка од којих 

свака уговорна страна задржава по један примерак. 
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Приликом примопредаје, овлашћени представник Наручиоца је дужан да испоручени 

садни материјал прегледа пре њихове садње и да своје примедбе о видљивим недостацима 

одмах саопшти Испоручиоцу, што се констатује на отпремници. 

Ако се након примопредаје и извршене садње покаже неки недостатак који се није 

могао открити уобичајеним прегледом, представник Наручиоца је дужан да о том недостатку 

писаним путем обавести Испоручиоца без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од 

дана када је за то сазнао.  
 

                                                                Члан 10. 

Уколико Испоручилац не испуни све своје уговорене обавезе односно у уговореном 

року не испоручи добра из члана 1. и 2. овог уговора, а под условом да до тога није дошло 

кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, обавезан је да Наручиоцу плати уговорену 

казну у висини од 1‰ (промила) за сваки дан закашњења, од укупне уговорене вредности са 

ПДВ-ом из члана 3. овог уговора, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 5% 

укупно уговорене вредности.  

Право Наручиоца на наплату уговорене казне не утиче на право Наручиоца да захтева 

накнаду штете.  
 

                                                                Члан 11. 

        Уговорне стране сагласно констатују да је Испоручилац уз потписан Уговор доставио 

средства финансијског обезбеђења тражена Конкурсном документацијом и то:  

        - једну потписану и оверену бланко соло меницу са меничним овлашћењем за добро 

извршење посла, са клаузулом ,,без протеста“ у висини од 10% укупне вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет) дана дужим од рока извршења укупно уговорене 

обавезе, са потврдом о регистрацији менице од стране пословне банке, ОП обрасцем и 

картоном депонованих потписа. 

        - једну потписану и оверену бланко соло менице као средства финансијског обезбеђења 

за повраћај аванса, са меничним овлашћењем и са клаузулом ,,без протеста“ на износ 

уговореног аванса у висини од 70% уговорене цене, са крајњим роком важности најмање 30 

(тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење услуге, са потврдом о регистрацији 

менице од стране пословне банке, ОП обрасцем и картоном депонованих потписа   

        Испоручилац је сагласан да Наручилац активира достављену, потписану и оверену 

бланко соло меницу за добро извршење посла са клаузулом, ,,без протеста“ у висини од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, као и достављену, потписану и оверену бланко соло меницу за 

повраћај авансног плаћања са клаузулом, „без протеста“ у висини уговореног аванса у случају 

раскида уговора и неиспуњавања уговорних обавеза од стране Пружаоца услуге 
 

                                                               Члан 12. 

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања 

или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће 

се продужити за време трајања више силе.  

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који 

су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране 

погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, 

политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана 

промета увоза и извоза) и слично. 

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 

страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе 

 

                                                              Члан 13. 

Измене и допуне овог уговора врше се само у писаној форми уз претходну обострану 

сагласност воља уговорних страна закључивањем анекса Уговора потписаним од стране 
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овлашћених лица обе уговорне стране, на начин и у случајевима прописаним одредбама 

Закона о јавним набавкама 

 

                                                           Члан 14. 
Евентуалне спорове који настану из овог уговора, уговорне стране су сагласне да решавају 

споразумно, а ако се спор не може решити мирним путем сагласно уговарају надлежност 

стварно и месно надлежног суда у Краљеву. 
 

                                                             Члан 15. 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 

уговорних обавеза друге уговорне стране у случајевима прописаним законом и овим уговором, 

достављањем обавештења о раскиду уговора уз поштовање отказног рока од 30 (тридесет) дана 

од дана достављања писаног обавештења о отказу, чиме наступа доспелост уговорених обавеза у 

погледу средстава финансијског обезбеђења и друге последице раскида уговора у складу са 

законом. 

Наручилац задржава право једностраног раскида овог уговора без отказног рока ако 

Испоручилац из било ког разлога није у могућности да испуни уговорене рокове и услове из 

уговора у року дужем од 3 (три) дана. 
 

                                                            Члан 16. 

           На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о јавним набавкама и других важећих прописа који регулишу 

ову област. 
 

                                                                            Члан 17. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања и престаје да важи за уговараче по 

обостраном испуњењу обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним Уговором и 

важећим законским прописима. 
 

                                                                            Члан 18. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака и то 4 (четири) примерка за 

Наручиоца и 2 (два) за Испоручиоца. 

            Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне и слободне воље. 

 

            ЗА НАРУЧИОЦА                                                                ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                             
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КРАЉЕВА                                             ДИРЕКТОР   
 

Јелена Бекчић, дипл. правник                                                     ________________________               

                                                                                                                   

НАПОМЕНА:  

Модел уговора попуњава, оверава и потписује понуђач за на то предвиђеним местима.  

У случају подношења понуде са подизвођачима или групом понуђача, сваки подизвођач или 

члан групе, уговор потписисује и оверава печатом на задњој страни модела уговора.  

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. 

Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци након што му 

је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

референце, и исправу о реализованом средству обезбеђења. 
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ПРИЛОГ 8. – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

Јавна набавка ЈН број 404-111/19-VII набавка добара, набавка садног материјала и садња 

у оквиру реализације пројекта „Град Краљево-Ботаничка башта 2“-поновљени поступак.   

р.бр.   ОПИС РАДОВА 
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1. РАДОВИ НА САДЊИ И СЕТВИ 

      
  

  

1   

Припрема јама за садњу садница 

лишћарског дрвећа 60х60цм са 

испуном тресета, анкерисањем садница 

дрвеним колчевима - трокрако и 

везивање гуменом обујмицом. 

Заливање по садњи три пута у 

наредних месец дана од садње са 30 л 

воде по садници. 

ком. 1460 1   

2   

Припрема јама за садњу жбунастих 

врста величине 40 х40 цм са испуном 

тресета. Заливање по садњи три пута у 

наредних месец дана од садње са 15 л 

воде по садници. 

ком. 600 1   

УКУПНО РАДОВИ НА САДЊИ И СЕТВИ без ПДВ-а: 
 

    

2. САДНИ МАТЕРИЈАЛ  (НАБАВКА И 

ТРАНСПОРТ)     
  

  

1 

  

Acer platanoides (дрворедна садница 

висине стабла од 1,70 - 2,00 м са 

крошњом, обим стабла 10/12 цм, дебло 

право без механичких оштећења 

ком. 260 1   

2 

  

Sorbus aucoparia (дрворедна садница 

висине стабла од 1,70 - 2,00 м са 

крошњом, обим стабла 10/12 цм, дебло 

право без механичких оштећења 

ком. 400 1   

3 

  

Alnus glutinosa (дрворедна садница 

висине стабла од 1,70 - 2,00 м са 

крошњом, обим стабла 10/12 цм, дебло 

право без механичких оштећења 

ком. 100 1   

4 

  

Carpinus orientalis (дрворедна садница 

висине стабла од 1,70 - 2,00 м са 

крошњом, обим стабла 10/12 цм, дебло 

право без механичких оштећења 

ком. 100 1   

5 

  

Acer pseudoplatanus (дрворедна 

садница висине стабла од 1,70 - 2,00 м 

са крошњом, обим стабла 10/12цм, 

дебло право без механичких оштећења  

ком. 100 1   

6 
  

Populus alba (дрворедна садница 

висине стабла од 1,70 - 2,00 м са 
ком. 100 1   
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крошњом, обим стабла 10/12 цм, дебло 

право без механичких оштећења  

7 

  

Tilia argentea (дрворедна садница 

висине стабла од 1,70 - 2,00 м са 

крошњом, обим стабла 10/12 цм, дебло 

право без механичких оштећења  

ком. 100 1   

8 

  

Betula alba (дрворедна садница висине 

стабла од 1,70 - 2,00 м са крошњом, 

обим стабла 10/12 цм, дебло право без 

механичких оштећења  

ком. 100 1   

9 

  

Fraxinus excelsior (дрворедна садница 

висине стабла од 1,70 - 2,00 м са 

крошњом, обим стабла 10/12 цм, дебло 

право без механичких оштећења 

ком. 100 1   

10 

  

Castanea sativa (дрворедна садница 

висине стабла од 1,70 - 2,00 м са 

крошњом, обим стабла 10/12 цм, дебло 

право без механичких оштећења 

ком. 100 1   

11 

  

Ilex aquifolium (садница висине биљке 

од 0,60 - 1,00 м  са развијеном 

крошњом)  

ком. 100 1   

12 

  

Cratoegus monoguna (садница висине 

биљке од 0,60 - 1,00 м  са развијеном 

крошњом)  

ком. 100 1   

13 
  

Comus mas (садница висине биљке од 

0,60 - 1,00 м  са развијеном крошњом)  
ком. 100 1   

14 

  

Pronus laurocerasus (садница висине 

биљке од 0,60 - 1,00 м  са развијеном 

крошњом) 

ком. 100 1   

15 

  

Juniperus communis (садница висине 

биљке од 0,60 - 1,00 м  са развијеном 

крошњом) 

ком. 100 1   

16 
  

Forsitia europaea ( контејнерска 

садница развијеног хабитуса )  
ком. 100 1   

УКУПНО САДНИ МАТЕРИЈАЛ без ПДВ-а: 
 

УКУПНО без ПДВ-а (1+2): 
 

ПРИПАДАЈУЋИ ПДВ 
 

УКУПНО са ПДВ-ом (1+2): 
 

 

           

 

 

              ДАТУМ:                    М.П.         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

________________                                         __________________________ 
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 УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 

Понуђач попуњава Образац структуре цене на следећи начин: 

- у колону 7: Понуђач уписује јединичну цену са  ПДВ-ом; 

- у колону 8: Понуђач уписује укупну вредност са ПДВ-ом; 

 

 

 

Напомена: 

 Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Образац структуре 

цене.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЈН 404-111/19-VII-Набавка и садња садног материјала Пројекат „Град Краљево ботаничка башта-2“-

поновљени поступак 

41-46 

 

ПРИЛОГ 9. - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДА 

 

На основу члана 88. став 1.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 

14/15 и 68/15) и члана 6. и 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС“, број 86/15 и 41/19), понуђач ____________________________________________________ 

из __________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у 

поступку јавне набавке мале вредности, набавка садног материјала и садња у оквиру 

реализације пројекта „Град Краљево-Ботаничка башта 2“-поновљени поступак,  ЈН брoj 404-

111/19-VII, како следи у табели: 

 

Р.Б. ВРСТА ТРОШКОВА 
ИЗНОС ТРОШКОВА   

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА У ДИНАРИМА СА 

ПДВ-ом 
 

 

 

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. 

Наручилац задржава право да итврши конролу исказаних трошкова увидом у фактуре и 

друге доказе. 

 

НАПОМЕНА:  

Уколико понуђач поднесе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

предходно Образац трошкова припреме понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе понуиђача који 

ће попунити, потписати и печатом оверити Образац трошкова припреме понуде. 

 

ДОСТАВЉАЊЕ ОВОГ  ОБРАСЦА НИЈЕ ОБАВЕЗНО 

 

 

Датум:                    МП                              Потпис овлашћеног лица:  

          ______________                               ____________________ 
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ПРИЛОГ 10. – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 

14/15 и 68/15) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“, 

број 86/15 и 41/19), понуђач ___________________________________________________________ 

из _______________________ даје  

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду за 

учешће у поступку јавне набавке мале вредности, JН број 404-111/19-VII, набавка садног 

материјала и садња у оквиру реализације пројекта „Град Краљево-Ботаничка башта 2“-

поновљени поступак, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

Датум:                                            М.П.                                   Потпис овлашћеног лица 

 

   _________                                                                                   __________________________ 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за 

подизвођача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, осим ако 

споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као овлашћен за све учеснике у 

заједничкој понуди. 

Образац по потреби копирати у потребном броју примерака. 
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ПРИЛОГ 11.  – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“, 

број 86/15 и 41/19), понуђач ___________________________________________________________ 

из __________________________________ даје 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

         Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да испуњавам све 

обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, осим услова из члана 75. став 1. 

тачка 5. овог закона, за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, ЈН брoj 404-111/19-

VII набавка добара, набавка садног материјала и садња у оквиру реализације пројекта „Град 

Краљево-Ботаничка башта 2“-поновљени поступак и то: 

- за понуђача: услове из члана 75. став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 4. ЗЈН; 

- за подизвођача: услове из члана 75. став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 4. ЗЈН; 

- за члана групе понуђача: услове из члана 75. став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 4. ЗЈН; 

- за физичка лица: услове из члана 75. став 1. тачка 2. и тачка 4. ЗЈН.  

 

 

 

 
 

        Датум:                                              М.П.                                          Потпис овлашћеног лица 

 

 _______________                          ______________________ 
 

 

                                            

 

НАПОМЕНА:  

Испуњеност обавезних из члана 75. ЗЈН понуђач може доказати попуњавањем ове Изјаве 

уместо достављања прописаних доказа изПприлога 4. ове Конкурсне документације. 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.  

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за 

подизвођача. 

Уколико понуду подноси група понуђача Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.  

Образац по потреби копирати у потребном броју примерака. 
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ПРИЛОГ 12. – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“, број 124/12, 

14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС“, број 86/15 и 

41/19), понуђач _____________________________________________________________________ 

из ______________________ даје 

 

 

 
 

И З Ј А В У 
 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам 

при састављању своје понуде у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности, ЈН 

брoj 404-111/19-VII, набавка добара, набавка садног материјала и садња у оквиру 

реализације пројекта „Град Краљево-Ботаничка башта 2“, поштовао у потпуности све 

обавезе прописане чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама и то обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и 

заштити животне средине, као и да немам изречену забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде у овој јавној набавци. 

 

 

 

 

      Датум:                                              М.П.                                          Потпис овлашћеног лица 

  

_____________              ______________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.  

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за 

подизвођача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, осим 

ако споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као овлашћен за све учеснике у 

заједничкој понуди. 

Образац по потреби копирати у потребном броју примерака 
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ПРИЛОГ 13. –ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА за озбиљност понуде 
 

На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 

инструмената платног промета 

 

ДУЖНИК:  

 (унети одговарајуће 

податке дужника–

издаваоца менице) 

МАТИЧНИ БРОЈ:   

ПИБ:   

ТЕКУЋИ РАЧУН:   

 

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице - 

 

КОРИСНИК 

ПОВЕРИЛАЦ: 

ГРАДСКУ УПРАВУ ГРАДА КРАЉЕВА 

Краљево, Трг Јована Сарића 1. Краљево. 

М.Б.: 07193807 

ПИБ: 102675366 

РАЧУН: 840-17640-73-извршење буџета 
 

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Корисника-Повериоца Градску 

управу града Краљева, да предату меницу серијски број ___________________ за озбиљност понуде 

може попунити у висини од 10% понуђене цене без ПДВ-а, односно на износ од 

___________________ динара и са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од рока важења 

понуде. 

Овлашћујемо Корисника-Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____________ 

динара, (словима:____________________________________динара) и да безусловно и неопозиво, 

без протеста и трошкова, вансудски сагласно важећим прописима изврши наплату са свих рачуна 

Дужника, а у корист Корисника-Повериоца ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА, Краљево 

36000, Трг Јована Сарића 1. 

Овлашћујемо банке код којих имамо отворене рачуне, да наплату – плаћање по овој меници изврше 

на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају 

да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 

наплати са рачуна. 

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

сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, 

статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је потписана 

од стране овлашћеног лица за заступање Дужника. 

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

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

У _________________  

________.2019. године 

    Из       Издавалац меничног овлашћења 

 

НАПОМЕНА: 

        Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде попуњава овлашћено лице Понуђача тако 

што уноси серијски број менице коју доставља и износ средстава на који се средство 

обезбеђења издаје, потписује и оверава. 

       Менично овлашћење Понуђач може издати и на свом обрасцу, али оно мора садржати све 

тражене податке потребне за наплату издатог средства финансијског обезбеђења. 



 
ЈН 404-111/19-VII-Набавка и садња садног материјала Пројекат „Град Краљево ботаничка башта-2“-

поновљени поступак 

46-46 

 

ПРИЛОГ 14. – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ 
 

 

 

Понуђач _________________________________________________ из ___________________ даје 

 

 

 

И З Ј А В А 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу ако будем 

изабран као најповољнији понуђач у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности, JН 

број 404-111/19-VII, набавка добара, набавка садног материјала и садња у оквиру реализације 

пројекта „Град Краљево-Ботаничка башта 2“, доставити тражено средство финансијског 

обезбеђења за авансно плаћање потписану и оверену бланко соло меницу као средства 

финансијског обезбеђења за повраћај аванса, са меничним овлашћењем и са клаузулом ,,без 

протеста“ на износ уговореног аванса за повериоца Градску управу града Краљева у висини од 

70% уговорене цене са ПДВ-ом, са крајњим роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим 

од уговореног рока за извршење услуге, са потврдом о регистрацији менице од стране пословне 

банке, ОП обрасцем и копијом картона депонованих потписа.  

 

 

 

 

 

 

Датум:                                            М.П.                                   Потпис овлашћеног лица 

 

   _________                                                                                   __________________________ 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за 

подизвођача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача, осим 

ако споразумом није предвиђено да то учини један од понуђача као овлашћен за све учеснике 

у заједничкој понуди. 

Образац по потреби копирати у потребном броју примерака. 

 

 

 


