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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број IV 09 404 1-17/17 и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку,  припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку -  радови на реконструкцији 
Доситејеве улице ЈН бр. 17/17 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

 
 
 
 
 

II 

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

4. 

III Техничка документација и планови  4. 

 
 

IV 

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

 
 

8. 

V Критеријуми за доделу уговора 15. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 15. 

VII Модел уговора 46. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 64. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 17/17 су радови на реконструкцији Доситејеве улице 
у Бечеју 
ОРН 45454000 – радови на реконструкцији. 
2. Партије 
Предметна јавна набавка се не спроводи кроз партије 
 
3. Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 

 Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији Доситејеве улице 
у Бечеју на К.П. 3462, 3469, 8064 И 3502 К.О. БЕЧЕЈ 

 Рок за извођење радова износи максимум 90 календарских дана од дана 
увођења у посао 
 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
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Технички захтеви  
У случају да се Понудом предвиђа измена типа светиљки у односу на решење 
из Техничке спецификације, Понуђач је дужан да докаже да измењени типови 
светиљки задовољавају постављене захтеве у погледу прорачунате 
енергетске ефикасности, светлотехничких карактеристика и квалитета 
које не смеју бити лошије од пројектованих светиљки. Уколико то није случај 
понуда ће се сматрати неодговарајућом.  
                      
Понуђач је дужан да за сваки тип светиљки или стуба која се мења у 
односу на решење из Техничке спецификације адекватност замене 
докаже:  
1. Приложеним техничким карактеристикама светиљки. За светиљке које се 
мењају са одговарајућим, неопходно је доставити извод из каталога 
произвођача светиљке које се нуди, и посебно маркером обележити:  
-Тип извора светлости  
-Укупну електричну снагу светиљке и снагу светлосног извора  
-Боју светлости, темпратуре  
-Век трајања у сатима, са карактеристиком века трајања према стандарду 
ЛМ 80 и техничком меморандуму ТМ21. 
-Јачину светлости на почетку експлоатације (лм)  
-Јачину светлости на крају гарантног рока,  
-Доставити технички извештај испитивања животног века понуђене 
светиљке према стандарду ЛМ 80 
-Доставити технички извештај испитивања животног века понуђене 
светиљке према стандарду ТМ21 
-Светиљка треба да је усклађена са европским директивама који важе за 
производе, доставити сертификат ЦЕ  
-Светиљка треба да буде усклађена са европским стандардом о сигурном и 
правилном раду, доставити сертификат ЕНЕЦ 
Карактеристике понуђене светиљке морају бити минимално исте или боље 
од пројектоване. Уколико то није случај, или се не достави неки од тражених 
извештаја и сертификата понуда ће се сматрати неодговарајућом.  
Све странице и изводи из каталога треба да буду оверени и потписани од 
старне понуђача. 
  
  
2. Доставити Наручиоцу за сваку светиљку коју мења са одговарајућом, у 
односу на пројектовану, узорак понуђене светиљке, како би Наручилац могао 
да утврди адекватност замене у погледу квалитета материјала, изгледа и 
конструкције. Уколико светиљка која се нуди није одговарајућег квалитета 
дефинисаног техничким описом и приложеном фотографијом пројектоване 
светиљке или је лошије конструкције ( неодговарајућа величина, боја и 
облик), или се не достави узорак, понуда ће се сматрати неодговарајућом и 
неће се разматрати. 
  
3. Доставити Наручиоцу за стуб који се мења са одговарајућом, у односу на 
пројектовани, техничку документацију и фотографије стуба који се нуди, 
где су наведени технички подаци израде и конструкције стуба, као и 
статички прорачун за стуб. У случају да стуб није одговарајућег квалитета 
дефинисаног техничким описом и приложеном фотографијом ( 
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неодговарајућа величина, боја и облик), или је лошије конструкције, понуда ће 
се сматрати неодговарајућом и неће се разматрати. 
 
 
 
 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 
1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 

2. 

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

3. 

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

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

 
 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

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

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ Докази наведени на страни 13 
конкурсне документације  

 
 

Пословни приход у висини од 
70.000.000,00 претходне три 
пословне године (2014-2016) 
 
Да понуђач није био неликвидан у 
претходних годину дана од дана 
објаве позива на порталу јавних 
набавки 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

Да је понуђач у претходних 5 година 
(2012-2016) имао реализоване 
послове на одржавању, 
реконструкцији путева у вредности 
од 38.000.000 без ПДВ-а  
Да је понуђач у 2015. и 2016. години 
извршио радове на реконструкцији 
јавне расвете са ЛЕД изворима 
светлости у укупној вредности од 
најмање 12.000.000,00 динара без 
ПДВ-а. 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 Да понуђач поседује у власништву, 
закупу или на лизинг 
3 камиона (минимум укупне 
носивости 55т) 
2 аутогрејдера 
4 комбиноване машине 
2 теретна возила 
1 финишер за асфалт 
2 камиона са корпом (платформом) 
са дометом 
 изнад 12 метара; 
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Асфалтна база 120t/h удаљена 
минимум 70 км од места извођења 
радова 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

 
Да понуђач има 15 запослених или 
ангажованих по било ком основу у 
складу са Законом о раду, 
Од којих  
1 инжењер са лиценцом 410 или 412 
или 414 или 415 или 418 
1 инжењер са лиценцом 450 
Мунимум једно запослено лице 
мора имати положен испит о 
практичној оспособљености за 
обављање послова безбедности и 
здравља на раду или уговор са 
овлашћеним правним лицем за 
обављање послова  безбедности и 
здравља на раду и противпожарн 
1 инжењер са лиценцом 470 
4 електричара (са обавезним 
лекарским уверењем за рад на 
висини) 
 2 електричара (са обавезним 
лекарским уверењем за рад на 
висини и уверењем о стручној 
оспособљености за коришћење 
опреме за рад на висини, руковање 
радном платформом) 

 
 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3. и 4., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. Додатне услове понуђач доказује 
достављањем доказа наведених на страни 13. Конкурсне документације. 
 

   
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
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75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за 
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.  

 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 

којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави 
копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако 
понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет 
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

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

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 

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

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
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 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу додатних услова – Доказ: Биланс стања, 
биланс успеха или БОН ЈН образац за период (2014-2016) 
Потврда НБС - Одсек за принудну наплату за период 
претходних годину дана од дана објаве 

2) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
Потврду наручиоца као доказ о референцама, фотокопију 
уговора и фотокопију окончане ситуације 

3) Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: 
- пописну листу основних средствава са стањем на дан  
31.12.2016. (маркером је потребно означити напред захтевану 
опрему) или рачун о куповини  захтеваног средства после 
31.12.2016. године уколико је средство купљено после 
31.12.2016. године, очитане саобраћајне дозволе за возила и 
радне машине које се региструју, уговор о закупу или лизингу. 
За асфалтну базу неопходно је доставити изјаву понуђача дату 
под материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од 
стране одговорног лица и оверену печатом којом се доказује 
удаљеност базе од места извођења радова. Уз ову изјаву 
приложити и одштампану и обележену трасу пута са уписаним 
растојањем измереним помoћу веб сајта:www.maps.google.com 
као и купопродајни уговор (или рачун) за асфалтну базу са 
наведеним производним капацитетом асфалтне базе. 
Поседовање асфалтне базе се доказује изводом из листа 
непокретности или употребном дозволом, купопродајним 
уговором са наведеним прозводним капацитетом асфалтне 
базе, удаљеност се доказује изјавом, уколико је асфалтна база 
у закупу потребно је доставити и уговор о закупу. 
 

4) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Доказ: 

Фотокопија уговора о раду или радном ангажовању и 
одговарајући М образац, лекарско уверење за рад на висини 
Важећу и одговарајућу личну лиценцу 410 или 412 или414 или 
415 или 418 и 450 за одговорног извођача грађевинских и 
електрорадова  радова  и доказ о радном статусу носиоца 
лиценце код понуђача, важећу и одговарајућу личну лиценцу 470 
и доказ о радном статусу носиоца лиценце код понуђача 
уколико је у радном односу доставити М образац,  
уколико обавља рад ван радог односа доставити  копију  уговора 
о  
обављању привремених и повремених послова или  уговор  о 
допунском раду на извођењу радова који су предмет ове јавне 
набавке. Рок важности наведених уговора мора бити дужи 15 
(петнаест) дана од рока предвиђеног за реализацију предметне 
јавне набавке. 

http://www.maps.google.com/
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фотокопија решења о положеном стручном испиту о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља 
на раду или фотокопија уговора са  овлашћеним правним лицем 
за обављање послова  безбедности и здравља на раду и 
противпожарне заштите 
 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа, и то:  

  доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су 
регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на 
интернет стреници Агенције за привредне регистре -   
www.apr.gov.rs) 

 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери 
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова 
издати од стране надлежних органа те државе. 
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда 
са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 
гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити 
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок извођења. Извлачење 
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова 
на реконструкцији Доситејеве улице ЈН број 17/17  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 17/17 17/73 

  

 

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

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – радови на реконструкцији 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања (Аванс макс 30%) 
 

 

 
Рок важења понуде (мин. 30 дана) 
 

 

 
Рок извођења (макс. 90 календарских дана) 
 

 

 
Гарантни период (мин. 24 месеци) 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
___________________________         ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
 

Ред. 
Бр. 

Бр. 
Поз. 

Опис позиције радова 
Јед. 
мере 

количина 
јединична 

цена 
УКУПНО: 

  
  

          

  

  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

  
  

          

1 1.01 
Исколчавање и обележавање 
трасе и објеката 

м1 320.00   

2 1.02 
Сечење дрвећа са вађењем 
пањева 

ком. 43.00   

3 1.03 

Рушење постојећег коловоза. 
Позиција обухвата површине од 
асфалта, бетона и бехатона, 
д=30цм. Позиција је са утоваром, 
транспортом и разастирањем на 
депонији до 10км 

м2 1620.00   

4 1.04 

Рушење постојећих пешачких 
површина и колских улаза од 
различитих материјала (бетон, 
асфалт, бехатон), д=20цм 

м2 1460.00   

5 1.05 Рушење постојеће  каналете м1 80.00   

6 1.06 Рушење постојећих ивичњака м1 160.00   

7 1.07 
Припрема радних спојева за 
наставак асфалтерских радова 

м1 44.00   

  
1.08 Нивелационо уклапање       

8 
1.08.
01 

 - уклапање шахтова са израдом 
АБ плоче и новим поклопцем од 
400КН 

ком. 23.00   

9 1.09 
Измештање и заштита 
подземних инсталација 

пауш.     

10 1.10 
Уклањање заштитних металних 
стубића 

ком. 35.00   
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11 1.11 

Израда пројекта изведеног стања 
(Извођач је дужан да уради 
пројекат изведеног стања аkо је 
било измена главног пројекта у 
току грађења. Ако није 
одступљено од главног пројекта, 
инвеститор и извођач констатују 
да је изведено стање једнако 
пројектованом.) 

ком. 1.00   

12 1.12 
Шлицовање за откривање 
подземних инсталација, ров 
0.6мx1.0мx2.0м 

м3 10.00   

            

    УКУПНО 1.       

            

  
  

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ       

            

  
2.01 

Ископ у широком откопу 
ровокопачем, са утоваром и 
одвозом материјала до 5км 

      

 13 
2.01.
01 

 - Ископ за коловоз м3 350.00   

 14 
2.01.
02 

 - Ископ за паркинге м3 140.00   

15  
2.01.
03 

 - Ископ за пешачке стазе  м3 130.00   

16 2.02 Насип од земље из ископа м3 110.00   

17 2.03 
Хумузирање банкина, равних и 
косих површина, д=20цм, 1050м2 

м3 210.00   

18 2.04 
Садња новог дрвећа у складу са 
постојећим које се задржава 

ком. 25.00   

19 2.05 

Насип од песка за замену 
слабоносивог тла, д=30цм, са 
ископом И транспортом на 
депонију 

м3 50.00   

  
2.06 

Планирање и ваљање 
постељице 

      

 20 
2.06.
01 

а./ на коловозу м2 1500.00   

 21 
2.06.
02 

б./ на паркинзима м2 700.00   

 22 
2.06.
03 

ц./ на пешачким стазама м2 1200.00   

            

    УКУПНО 2.       

            

  
  

3. КОЛОВОЗНА  
КОНСТРУКЦИЈА 
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3.01 

Израда носивог слоја од 
механички збијеног зрнастог 
каменог материјала 

      

 23 
3.01.
01 

 а./ од ДКА 0/63мм       

 24 
3.01.
02 

 - д=25 цм на коловозу м3 375.00   

 25 
3.01.
03 

 - д=20цм на паркинзима и 
колским улазима 

м3 210.00   

     б./ од ДКА 0/31.5мм       

 26 
3.01.
04 

 - д= 15цм на коловозу м3 200.00   

 27 
3.01.
05 

 - д= 10цм на паркинзима и 
колским улазима 

м3 85.00   

 28 
3.01.
06 

 - д= 20цм на пешечким стазама м3 240.00   

 29 
3.01.
07 

 е./ од ДКА 4/8 мм на паркинзима, 
колским улазима и пешачким 
стазама, д=4цм 

м3 85.00   

  
3.02 

Израда горњег битуменизираног 
носивог слоја   

      

 30 
3.02.
01 

 - БНС 22сА, д=6цм, на коловозу м2 1310.00   

  
3.03 

Израда слоја асфалт бетона АБ 
11 

      

 31 
3.03.
01 

 - АБ 11, д=4цм на коловозу м2 1310.00   

  
3.04 

Израда паркинга од бехатон 
плоча 

      

 32 
3.04.
01 

 - бехатон плоче, д=6цм, на 
паркинзима и колским улазима 

м2 850.00   

 33 
3.04.
02 

 - бехатон плоче d= 6цм, окер 
боје за раздвајање паркинг места 

м2 25.00   

 34 
3.04.
03 

 - бехатон плоче, д=6цм, на 
пешачким стазама 

м2 1170.00   

 35 
3.04.
04 

 - плоче на платформи за 
умирење саобраћаја, 8цм 

м2 35.00   

  3.05 Полагање бетонских ивичњака       

 36 
3.05.
01 

 а./ ивичњаци 12/18цм м1 590.00   

 37 
3.05.
02 

 а./ ивичњаци 18/12цм м1 365.00   

 38 
3.05.
03 

 а./ ивичњаци  8/20цм м1 765.00   

            

    УКУПНО 3.       

            

    4. ОДВОДЊАВАЊЕ       

            

39 4.01 
Израда сливника са решетком, 
комплет 

ком 9   

40 4.02 Полагање ПВЦ цеви Ø 160 за м1 35.00   
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сливничке везе 

41 4.03 Набавка и уградња кгф уложака ком 18   

42 4.04 
Набавка и уградња јахача за 
повезивање на постојећу 
канализацију 

м3 9   

            

    УКУПНО 4.       

  
  

        

              

  
2.2. РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА  

  

  

    1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ        

    2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

    3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА        

    4. ОДВОДЊАВАЊЕ        

             

  2.2. САОБРАЋАЈНИЦЕ УКУПНО:        

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

  
4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

РАДОВА 

Ред. 
Бр. 

Бр. 
Поз. 

Опис позиције радова 
једини

ца 
мере 

колич
ина 

јединична 
цена 

УКУПНО: 

            

Радови и материјал за реконструкцију јавне расвете у Доситејевој улици у Бечеју 

43 4.1 

Демонтажа постојећих стубова 
НН мреже, каблирање НН 
ваздушне мреже и израда 
кабловских прикључака до 
потрошача у Доситејевој улици. 
Радови се изводе у скалду са 
техничком спецификацијом коју 
ће доставити надлежна 
електродистрибуција у својој 
техничкој документацији која се 
односи на инвестиционо 
каблирање у Доситејевој улици. 
Ови радови су обавеза 
надлежне електродистрибуције. 
Напомена: обрачун се врши 
према приложеном рачуну. 

компл 1 8.000.000,00 8.000.000,00 

44 4.2 
Демонтажа постојећих 
канделаберских стубова јавне 
расвете. 

ком 7   
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45 4.3 

Израда прикључка нове 
инсталације јавног уличног 
осветљења на постојећу 
инсталацију јавног осветљења. 

компл 1   

46 4.4 
Довођење у безнапонско стање 
НН мреже на локацији за 
прикључење. 

компл 1   

47 4.5 
Геометарско обележавање трасе 
кабловског вода 

м 600   

48 4.6 
Контролни ручни ископ кабловског 
рова. Ров је ширине 400мм, 
дубине 1000мм. 

м 600   

49 4.7 
Контролни ручни ископ темеља за 
бетонске стубове димензија 
800x800x1000мм. 

ком 20   

50 4.8 
Контролни ручни ископ темеља за 
постоље разводног ормана јавне 
расвете. 

ком 1   

51 4.9 
Расецање асфалтних и бетонских 
површина и њихово уклањање. 

м 25   

52 4.10 
Асфалтирање и бетонирање 
расечених површина и враћање у 
првобитно стање. 

м2 10   
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Испорука и монтажа светиљке за 
јавно осветљење са ЛЕД 
изворима светлости. Минимална 
снага  ЛЕД чипова је 25 W, укупна 
максимална снага светиљке је 
31W. Минималан светлосни 
флукс извора светлости је 
3450лм, док је минималан 
светлосни флукс светиљке 
3100лм. Боја светлости је хладно 
бела, температуре од 4000К. 
Светиљка је са асиметричном 
светлосном карактеристиком чија 
протекторска сочива усмеравају 
светлост на стазу. Трајност ЛЕД 
извора је не мања од 80.000 сати, 
односно карактеристиком века 
трајања Л80Б10 (за стандард 
ЛМ80). Животни век светиљке је 
минимално 60.000 сати, односно 
карактеристика века трајања 
Л90Б10 (за стандард ТМ21). 
Светиљка треба да има 
могућност уградње WЛQЦ 
порешавања (Константан флукс 
цео период експлоатације), ДАЛИ, 
ДИМ 1...10, ЛЛОЦ, тwилигхт 
сенсор, книфе сwитцх, 10кВ сурге 
протецтион, НТЦ система. 
Светиљка је опремљена са 
електронском предспојном 
справом. Радна температура 
светиљке треба да је у опсегу од -
35 степени до +45 степени 
целзијуса. Кућиште светиљке је 
израђено од алуминијумске 
легуре ливене под притиском и 
обојено електростатичким 
поступком, бојом по жељи 
инвеститора, док је поклопац 
оптичког дела, такође од 
алуминијумске легуре ливене под 
притиском и обојено 
електростатичким поступком. 
Протектор је од термички ојачаног 
равног стакла. Светиљка је без 
делова који се спајају лепљењем 
тако да се евентуална замена 
протектора може извести 
једноставно и на лицу места. 
Комплетна светиљка треба да је у 
степену механичке заштите 
минимално ИП66. Отпорност 
светиљке на механички удар  
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треба да је  минимално ИК09. 
Заштита од струјног удара је у 
класи И. Светиљка је дизајнирана 
тако да се осигура лако 
рециклирање на крају њеног 
радног века. Максималне 
димензије светиљке су: дужина 
550мм, ширина 250мм и висина 
100мм. Максимална тежина 
светиљке треба да је 6.8кг. 
Преднапонска заштита је 4кВ. 
Светиљка је таква да нема 
никаквих додатних делова и 
адаптера за монтажу. Светиљка 
мора да има лаку универзалну 
монтажу и вертикално - директно 
на стуб и хоризонтално - на лиру 
пречника 42-60мм, са могућношћу 
подешавања угла нагиба од 
минимално ±15°. 

    
Светиљка треба да поседује 
ЕНЕЦ сертификат и ЕУ 
декларацију о усаглашености.  

53 4.11 
Светиљка треба да је слична типу 
УРБИНО ЛЕД или одговарајућа 

ком 16   
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Испорука и монтажа светиљке за 
јавно осветљење са ЛЕД 
изворима светлости. Минимална 
снага  ЛЕД чипова је 50W, укупна 
максимална снага светиљке је 
57W. Минималан светлосни 
флукс извора светлости је 
6850лм, док је минималан 
светлосни флукс светиљке 
6200лм.  Боја светлости је хладно 
бела, температуре од 4000К. 
Светиљка је са асиметричном 
светлосном карактеристиком чија 
протекторска сочива усмеравају 
светлост на коловоз. Трајност 
ЛЕД извора је не мања од 80.000 
сати, односно карактеристиком 
века трајања Л80Б10 (за стандард 
ЛМ80). Животни век светиљке је 
минимално 60.000 сати, односно 
карактеристика века трајања 
Л90Б10 (за стандард ТМ21). 
Светиљка треба да има 
могућност уградње WЛQЦ 
подешавања (Константан флукс 
цео период експлоатације), ДАЛИ, 
ДИМ 1...10, ЛЛОЦ, тwилигхт 
сенсор, книфе сwитцх, 10кВ сурге 
протецтион, НТЦ система.. 
Светиљка је опремљена са 
електронском предспојном 
справом. Радна температура 
светиљке треба да је у опсегу од -
35 степени до +45 степени 
целзијуса. Кућиште светиљке је 
израђено од алуминијумске 
легуре ливене под притиском и 
обојено електростатичким 
поступком, бојом по жељи 
инвеститора, док је поклопац 
оптичког дела, такође од 
алуминијумске легуре ливене под 
притиском и обојено 
електростатичким поступком. 
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 Протектор је од термички 
ојачаног равног стакла. Светиљка 
је без делова који се спајају 
лепљењем тако да се евентуална 
замена протектора може извести 
једноставно и на лицу места. 
Комплетна светиљка треба да је у 
степену механичке заштите 
минимално ИП66. Отпорност 
светиљке на механички удар  
треба да је  минимално ИК09. 
Заштита од струјног удара је у 
класи И. Светиљка је дизајнирана 
тако да се осигура лако 
рециклирање на крају њеног 
радног века. Максималне 
димензије светиљке су: дужина 
550мм, ширина 250мм и висина 
100мм. Максимална тежина 
светиљке треба да је 6.8кг. 
Преднапонска заштита је 4кВ. 
Светиљка је таква да нема 
никаквих додатних делова и 
адаптера за монтажу. Светиљка 
мора да има лаку универзалну 
монтажу и вертикално - директно 
на стуб и хоризонтално - на лиру 
пречника 42-60мм, са могућношћу 
подешавања угла нагиба од 
минијмално ±15°.  Светиљка се 
испоручује са припадајућом  
лиром. Максимална дужина лире 
је 1м. Светиљка треба да 
поседује ЕНЕЦ сертификат и ЕУ 
декларацију о усаглашености. 

      

53 4.12 
Светиљка је  слична типу 
УРБИНО ЛЕД или одговарајућа. 

ком 21   
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Испорука и монтажа 
декоративног, расветног, конусног 
стуба , укупне висине Х=6000 мм, 
за мотажу уличне светиљке 
израђује се као целовит 
склоп.Геометрија конусног дела 
стуба, израђеног од челичног 
ролованог лима, дефинисана је 
висином од х=6,0 м и кружним 
основама. База стуба израђује се 
од челичне плоче, са елипсастим 
отворима. У доњој зони стуба, на 
висини од 505 мм, мерено од дна 
базне плоче, израђује се 
функционални, лучно завршени 
отвор, димензије 400x85 мм, за 
смештање прикључне плоче, 
осигурача и вијка за уземљење, 
позиционираног у подножју стуба. 
Отвор се штити одговарајућим 
поклопцем који се фиксира 
помоћу два имбус вијка. Веза 
стуба са бетонским темељом 
остварује се преко тзв. анкер 
корпе сачињене од 4 (четири ) 
повијене и међусобно повезане 
челичне шипке, пречника 16 мм, 
дужине 630 мм, са навојем са 
горње стране којим се омогућава 
притезање базне плоче стуба са 
одговарајучим матицама.Сви 
елементи стуба, са припадајућом 
конзолом, штите се основном 
бојом у два наноса, док се 
завршно фарбање ради у 
изабраном тону по РАЛ карти.  
Графички приказ стуба се налази 
у графичкој документацији овог 
пројекта. 

      

54 4.13 

Стуб је сличан типу 
ДЕКОРАТИВНИ КОНУСНИ СТУБ 
СА ЛИРОМ, ТИП "МК-6" или 
одговарајући.  

ком 17   
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Испорука и монтажа 
декоративног, расветног, конусног 
стуба , укупне висине Х=4000 мм, 
за мотажу уличне светиљке 
израђује се као целовит 
склоп.Геометрија конусног дела 
стуба, израђеног од челичног 
ролованог лима, дефинисана је 
висином од х=4,0м и кружним 
основама. База стуба израђује се 
од челичне плоче, са елипсастим 
отворима. У доњој зони стуба, на 
висини од 505 мм, мерено од дна 
базне плоче, израђује се 
функционални, лучно завршени 
отвор, димензије 400x85 мм, за 
смештање прикључне плоче, 
осигурача и вијка за уземљење, 
позиционираног у подножју стуба. 
Отвор се штити одговарајућим 
поклопцем који се фиксира 
помоћу два имбус вијка. Веза 
стуба са бетонским темељом 
остварује се преко тзв. анкер 
корпе сачињене од 4 (четири ) 
повијене и међусобно повезане 
челичне шипке, пречника 16 мм, 
дужине 630 мм, са навојем са 
горње стране којим се омогућава 
притезање базне плоче стуба са 
одговарајучим матицама.Сви 
елементи стуба, са припадајућом 
конзолом, штите се основном 
бојом у два наноса, док се 
завршно фарбање ради у 
изабраном тону по РАЛ карти.  
Графички приказ стуба се налази 
у графичкој документацији овог 
пројекта. 

      

55 4.14 

Стуб је сличан типу 
ДЕКОРАТИВНИ КОНУСНИ СТУБ 
СА ЛИРОМ, ТИП "МК-4" или 
одговарајући.  

ком 3   

56 4.15 

Испорука и монтажа 
одговарајућих лира Фи 48 дужине 
1 метра на стуб са повезивањем 
нове светиљке на мрежу каблом 
ПП-Y 3x1,5мм²,   просечне дужине 
3 метара и Ал/Цу клемама. 

ком 37   



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 17/17 31/73 

  

 

57 4.16 

Израда и монтажа бетонског 
темеља за стуб димензија 
800x800x1000. Бетон је типа МБ 
25. У темељ се поставља Т-рачва 
од окитен цев фи 60 за 
провлачење напојних каблова и 
анкери за причвршћење стубова. 
Анкери су квадратног облика у 
комплету са вијцима, подлошкама 
и мативом М16. Размак између 
анкера је минимално 250мм. 

ком 20   

58 4.17 

Испорука и монтажа разводног 
ормана јавног осветљења, 
одговарајућих димензија, 
предвиђен за спољну монтажу. 
Орман се испоручује заједно са 
темељем за постоље, компет 
опремљен и шемиран. 

компл 1   

59 4.18 

Испорука и постављање ФеЗн 
траке 30x4 ЈУС Н.Б4.901 Ч у већ 
ископан ров. Обрачун се врши по 
дужном метру у комплету са Т-Т 
укрсним комадима. 

м 700   

60 4.19 
Испорука и постављање напојног 
кабла типа ПП00 4x16мм  

м 700   

61 4.20 

Израда уземљења стуба. 
Повезивање стуба и већ 
положене ФеЗн траке са Цу 
ужетом 25мм²  

ком 20   

62 4.21 

Израда кабловских завршетака у 
стубу  за каблове ПП00 4x16мм. 
Комплет са шемирањем 
каблова,израдом папучица и 
повезивањем на прикључну 
плочу. Постављање натписних 
плочицама. Обрачун по стубном 
месту. 

ком 20   

63 4.22 

Израда кабловских завршетака на 
месту прикључења јавног уличног 
осветљења за кабл ПП00 4x16. 
Комплет са увлачењем каблова, 
извођењем и означавањем 
натписним плочицама свих веза. 
Обрачун по прикључку. 

ком 2   

64 4.23 

Испорука и уградња прикључне 
плоче са припадајућим 
осигурачем у стуб. Каблирање 
стубова јавне расвете са 
испоруком кабла ПП00 3x1,5 мм²  
дужини 5 метра од прикључне 
плоче до извода за светиљку. 
Нуловање у стубу са испоруком 
кабла П/Ф-Y 16мм2 дужине 0,50м 
са кабел папучицама на оба краја. 

ком 19   
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Обрачун по комаду.  

65 4.24 

Испорука и уградња прикључне 
плоче са припадајућим 
осигурачем у стуб. Каблирање 
стубова јавне расвете са 
испоруком кабла ПП00 3x1,5 мм²  
дужини 7 метра од прикључне 
плоче до извода за светиљку. 
Нуловање у стубу са испоруком 
кабла П/Ф-Y 16мм2 дужине 0,50м 
са кабел папучицама на оба краја. 
Обрачун по комаду.  

ком 18   

66 4.25 

Довоз песка и разастирање у 
кабловски ров или на траси 
кабловског рова у висини од 
20цм. 

м3 48   

67 4.26 
Затрпавање ровова у слојевима 
са набијањем. 

м 600   

68 4.27 

Испорука  и полагање траке за 
упозорење "ЕНЕРГЕТСКИ КАБАЛ" 
на висини 200мм од напојног 
кабла.  

м 700   

69 4.28 

Обележавање трасе кабловског 
вода у комплету испоруком и 
постављањем кабловским ознака 
уграђених на бетонске темеље. 
Означавање трасе, скретања и 
крајева напојног кабла. 

ком 10   

70 4.29 

Снимање трасе положених 
каблова. Предаја документације у 
надлежан геодетски завод и 
исходовање копије катастарског 
плана водова за новопостављену 
инсталацију. 

ком 1   

71 4.3 

Чишћење градилишта, одвоз 
вишка земље и шута на депонију 
на територији Града, а коју 
одреди Инвеститор. 

ком 1   

72 4.31 

Испитивање новопостављених 
електричних инсталација са 
издавањем одговарајућег 
извештаја о исправности. 

ком 1   
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73 4.32 

Израда пројекта изведеног стања. 
(Извођач је дужан да уради 
пројекат изведеног стања аkо је 
било измена главног пројекта у 
току грађења. Ако није 
одступљено од главног пројекта, 
инвеститор и извођач констатују 
да је изведено стање једнако 
пројектованом.) 

ком 1   

           УКУПНО   
 

        

            

          ОСНОВИЦА    

          ПДВ 20%    

          УКУПНО    

       

 
      

 
      

 
      8.1. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

Ред. 
Бр. 

Бр. 
Поз. 

Опис позиције радова 
једини

ца 
мере 

колич
ина 

јединичн
а цена 

УКУПНО: 

              

    1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

              

    

Уклањање саобраћајних 
знакова и рекламних паноа. Рад 
обухвата безбедно скидање 
свих елемената знака, вађење 
стуба са бетонским темељом, 
утовар, транспорт, затрпавање 
рупе темеља и довођење 
банкине у исправно стање. 

        

74 1.01 
Уклањање табли стандардних 
саобраћајних знакова 

ком. 19   

75 1.02 Уклањање саобраћајних стубова ком. 15   

76 1.03 Уклањање успоривача брзине м 12   

            

     ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО:       

            

    
2. ИЗРАДА САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

        

              

  2.01 

Набавка и постављање 
стандардних саобраћајних 
знакова изричитих наредби, 
опасности и обавештења 
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У цену стандардног саобраћајног 
знака укључена је и испорука и 
допрема до места постављања, 
сви елементи за причвршћивање 
на носач, монтажа знака на 
уграђени носач, као и контрола 
према СРПС ЕН 
12899.Предвиђени материјал за 
израду лица саобраћајног знака је 
материјал класе I, II и III 

        

              

  
2.01.

2 
Знакови ограничења и обавезе         

77 
2.01.
2.1  

II-2, ''обавезно заустављање'', 
осмоугаони димензија 
Р=600мм, са 
ретрорефлектујућим 
особинама класе II, основа 
знака црвене боје 

ком. 4   

78 
2.01.
2.2 

II-4, ''забрана саобраћаја у 
једном смеру", круг димензија 
Р=600 мм, са 
ретрорефлектујућим 
особинама класе I, основа 
знака црвене боје 

ком. 5   

79 
 2.01.
2.3 

II-43.2, ''обавезан смер'' (десно), 
круг димензија Р=600 мм, са 
ретрорефлектујућим 
особинама класе II, основа 
знака плаве боје 

ком. 1   

80 
 2.01.
2.4 

II-43.2, ''обавезан смер'' (десно), 
круг димензија Р=600 мм, са 
ретрорефлектујућим 
особинама класе I основа знака 
плаве боје 

ком. 2   

            

  
2.01.

3 
Знакови обавештења       

     - стандардних димензија       

81 
2.01.
3.1 

III-2.1 "једносмерни саобраћај - 
лево", правоугаони димензија 
1000x250мм, са 
ретрорефлектујућим 
особинама класе I, основа 
знака плаве боје 

ком. 3   

82 
 2.01.
3.2 

III-2.1 "једносмерни саобраћај - 
десно", правоугаони димензија 
1000x250мм, са 
ретрорефлектујућим 
особинама класе I, основа 
знака плаве боје 

ком. 1   
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83 
 2.01.
3.3 

III-4 "препрека за успоравање 
саобраћаја", квадратни 
димензија 600x600мм, са 
ретрорефлектујућим 
особинама класе II, основа 
знака плаве боје 

ком. 2   

84 
 2.01.
3.4 

III-6 "пешачки прелаз", 
квадратни димензија 
600x600мм, са 
ретрорефлектујућим 
особинама класе II, основа 
знака плаве боје 

ком. 5   

85 
 2.01.
3.5 

III-28 "зона школе", 
правоугаони димензија 
600x900мм, са 
ретрорефлектујућим 
особинама класе III, основа 
знака беле боје 

ком. 2   

86 
 2.01.
3.6 

III-28.1 "завршетак зоне 
школе", правоугаони димензија 
600x900мм, са 
ретрорефлектујућим 
особинама класе I основа знака 
беле боје 

ком. 1   

87 
 2.01.
3.7 

III-30 "паркинг", правоугаони 
димензија 600x600мм, са 
ретрорефлектујућим 
особинама класе I, основа 
знака плаве боје 

ком. 3   

            

  
  

ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
УКУПНО: 

      

            

  2.02 

Набавка и постављање 
саобраћајних стубова са 
ископом и бетонирањем 
темеља 

      

    

Саобраћајни знакови се 
причвршћују на једностубни носач 
помоћу обујмица стављених на 
полеђину знака. Дужине стубова 
се одређују из ситуација и детаља 
положаја знакова, а према 
величини и броју саобраћајних 
знакова на њима, потребне 
дубине у темељу и изабраног 
начина причвршћивања знака на 
стуб. У цену једностубних и 
вишестубних носача укључена је 
испорука и довоз на место 
уградње, припрема терена и 
израде темеља, постављање и 
нивелирање, цена прибора за 
везе између елемената носача, 
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пречки у темељу, затрпавање 
рупа, набијање и планирање 
банкине, као и цена заптивача 
против кише као и контрола 
квалитета употребљених 
материјала 

    једностубни стубови носачи       

88 
2.02.

1 
Саобраћајни стуб ø 60мм Л=3,0м ком. 4   

89 
2.02.

2 
Саобраћајни стуб ø 60мм Л=3,4м ком. 9   

90 
2.02.

3 
Саобраћајни стуб ø 60мм Л=3,7м ком. 2   

91 
2.02.

4 
Саобраћајни стуб ø 60мм Л=4,2м ком. 6   

92 
2.02.

5 
Саобраћајни стуб ø 60мм Л=4,5м ком. 1   

            

    
САОБРАЋАЈНИ СТУБОВИ 
УКУПНО: 

      

              

  2.03 
Обележавање ознака 
хоризонталне  сигнализације на 
коловозу 

        

    

Материјали којима се изводи 
хоризонтална саобраћајна 
сигнализација треба да буду 
дуготрајни, отпорни на хабајуће 
дејство пнеуматика и 
атмосфералија, уз дуготрајно 
очување задовољавајућег 
коефицијента отпора клизању. 
Радови на извођењу 
хоризонталне сигнализације 
обрачунавају се по м2 обојене 
површине. Цена обухвата 
размеравање на терену, чишћење 
и одмашћивање коловоза, бојење 
и контролу квалитета 
употребљених материјала и 
изведених радова према СРПС 
ЕН 1436 
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93 
2.03.

1 

Неиспрекидана линија 
заустављања, у облику 
правоугаоника, ширине Л=0,5м, 
белом бојом, 

м2 6.5   

94 
 2.03.

2 
Обележен пешачки прелаз, 
ширине 3,0м, белом бојом 

м2 48   

95 
 2.03.

3 
Хоризонтална ознака "ШКОЛА", 
белом бојом 

ком. 4   

96 
 2.03.

4 

Хоризонтална ознака "X", дужине 
Л=6,0м и ширине д=0,2м, белом 
бојом 

м2 9.6   

97 
 2.03.

5 

Неиспрекидана линија за 
означавање паркинг места, 
ширине д=0,10м,  белом бојом, 

м2 15.75   

98 
 2.03.

6 

Неиспрекидана линија за 
означавање паркинг места, 
ширине д=0,10м,  жутом бојом, 

м2 4.92   

            

    
ХОРИЗОНТАЛНА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО:  

      

            

  2.04 Саобраћајна опрема         

    

Цена саобраћајне опреме 
обухвата израду, набавку, 
транспорт и монтажу саобраћајне 
опреме. Радови на уградњи, у 
зависности од врсте опреме, 
обрачунавају се по комаду, м1 
или м2 

        

99 
2.04.

1 

Израда, набавка  и монтажа 
катадиоптера (рефлектујућих 
маркера) 

ком. 6   

100 
2.04.

2 
Израда, набавка  и монтажа 
пешачке ограде 

м 129   

            

    
САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА 
УКУПНО:  

      

       

8.1 РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА: 

  

    
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
УКУПНО: 

       

    
2. ВЕРТИКАЛНА  
СИГНАЛИЗАЦИЈА: 

       

    3. САОБРАЋАЈНИ СТУБОВИ:         

    
4. ХОРИЗОНТАЛНА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА:  

       

    5. САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА:        

 

  8.1.  
САОБРАЋАЈНА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА УКУПНО: 

       



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 17/17 38/73 

  

 

   
      

 
      

 
      

 
      

  

8.2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗОНА РАДОВА  

(ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА) 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

Ред.  Бр. 
Поз. 

Опис позиције радова 
једини

ца 
мере 

колич
ина 

јединичн
а цена 

УКУПНО: 
Бр. 

              

    

Под обрачуном привремене 
саобраћајне сигнализације 
искључује се набавка, а 
подразумева транспорт, 
монтажа и одржавање 
наведених елемената 
саобраћајне сигнализације и 
опреме  

        

  1 
Стандардни саобраћајни 
знакови 

        

    

Позиција обухвата израду, 
транспорт и монтажу стандардних 
саобраћајних знакова (знакови 
који се у свему израђују према 
детаљним цртежима и СРП 
стандардим, под називима, 
шифром и са изгледом у складу 
са Правилником о саобраћајној 
сигнализацији). У цену 
стандардног знака укључена је и 
испорука и допрема до места 
постављања, сви елементи за 
причвршћивање на носач, 
монтажа знака на уграђени носач, 
као и контрола према СРПС З. 
С2. 300  

        

  1.1. Саобраћајни знакови опасности         

101 1.1.1 

I-5.1, ''сужење пута са десне 
стране'', троугао димензија 
900x900x900 мм, са 
ретрорефлектујућим особинама 
класе ИИ, основа знака жуте боје 

ком. 1   

102 1.1.2 

I-19, ''радови на путу'', троугао 
димензија 900x900x900 мм, са 
ретрорефлектујућим особинама 
класе II, основа знака жуте боје 

ком. 13   

  1.2 
Саобраћајни знакови изричитих 
наредби 

      

103 1.2.1 

II-2, ''обавезно заустављање'', 
осмоугаоник димензија Р=600 мм, 
са ретрорефлектујућим 
особинама класе II, основа знака 
црвене боје 

ком. 1   
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104 1.2.2 

II-3, ''забрана саобраћаја у оба 
смера'', круг димензија Р=600 мм, 
са ретрорефлектујућим 
особинама класе II основа знака 
жуте боје 

ком. 4   

105 1.2.3 

II-30, ''ограничење брзине - 
20км/х'', круг димензија Р=600 мм, 
са ретрорефлектујућим 
особинама класе ИИ, основа 
знака жуте боје 

ком. 1   

106 1.2.4 

II-43, "обавезан смер - право'', 
круг димензија Р=600 мм, са 
ретрорефлектујућим особинама 
класе II, основа знака плаве боје 

ком. 2   

  1.3 
Саобраћајни знакови 
обавештења 

      

107 1.3.1 

III-9, "слепи пут - право'', 
квадратни димензија 600x600 мм, 
са ретрорефлектујућим 
особинама класе II, основа знака 
плаве боје 

ком. 3   

  1.4 Допунске табле       

108 1.4.1 

IV-5 ''осим за возила извођача'', 
правоугаоник димензија 600x300 
мм, са ретрорефлектујућим 
особинама класе II, основа знака 
плаве боје 

ком. 2   

109 1.4.2 

IV-5 ''осим за возила извођача'', 
правоугаоник димензија 600x300 
мм, са ретрорефлектујућим 
особинама класе II, основа знака 
жуте боје 

ком. 4   

            

    
Укупно стандардни саобраћајни 
знакови: 

      

            

  2 Стубни цевни носачи       

    

Саобраћајни знакови се 
причвршћују на једностубни носач 
помоћу обујмица стављених на 
полеђину знака. Дужине стубова 
се одређују из ситуација и детаља 
положаја знакова, а према 
величини и броју саобраћајних 
знакова на њима, потребне 
дубине у темељу и изабраног 
начина причвршћивања знака на 
стуб. У цену једностубних и 
вишестубних носача укључена је 
испорука и довоз на место 
уградње, припрема терена и 
израде темеља, постављање и 
нивелирање, цена прибора за 
везе између елемената носача, 
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пречки у темељу, затрпавање 
рупа, набијање и планирање 
банкине, као и цена заптивача 
против кише као и контрола 
квалитета употребљених 
материјала. 

110 2.1 једностубни цевни, дужине 2,8м ком. 1   

111 2.2 једностубни цевни, дужине 3,1м ком. 6   

112 2.3 једностубни цевни, дужине 3,7м ком. 4   

            

    Укупно стубни цевни носачи:       

  3 
Светлосна сигнализација и 
саобраћајна опрема 

      

              

    

Позиција обухвата израду, 
набавку, транспорт и монтажу 
елемената светлосне 
сигнализације и саобраћајне 
опреме. У цену елемената 
укључена је и испорука и допрема 
до места постављања, сви 
елементи за причвршћивање на 
носач или предметни објекат и 
монтажа на уграђени носач.  

        

  3.1 Светлосна сигнализација         

113 3.1.1 
Трептач ТС - 1 са прибором за 
монтажу на стуб 

ком. 12   

              

  3.2 Саобраћајна опрема         

114 3.2.1 

Хоризонтална запрека - табле 
постављене на сопственим 
носачима и постољима са 
наизменичним квадратним 
пољима беле и црвене боје  
једноструко оријентисане (ВИИ-2) 

ком. 14   

115 3.2.2 Гумена постоља ком. 11   

            

    
Укупно светлосна 
сигнализација и саобраћајна 
опрема: 
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 8.2 РЕКАПИТУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗОНА РАДОВА  
(ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА): 

 
            

 
  

1. СТАНДАРДНИ 
САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ 

       

 
           

 
  2. СТУБНИ ЦЕВНИ НОСАЧИ        

 
           

 
  

3. СВЕТЛОСНА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА И 
САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА 

       

 
           

 
  

САОБРАЋАЈНА 
СИГНАЛИЗАЦИЈА ЗОНА 
РАДОВА  

       

 

 
 

  
     

 
      

 
      

 
      РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

  

2.2. УКУПНО САОБРАЋАЈНИЦА  

4 УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА  

8.1. УКУПНО САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  

8.2. 
УКУПНО САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗОНА РАДОВА  
(ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА): 

 

  

      УКУПНО: 
  

  

      ПДВ 20%: 
  

  

      
УКУПНО  СА 

ПДВ-ом: 
  

  

 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова на реконструкцији Доситејеве улице, ЈН бр. 
17/17 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

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

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке радова на реконструкцији Доситејеве улице, 
ЈН бр. 17/17, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

 
 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

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

     
 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова на реконструкцији 
Доситејеве улице, ЈН бр. 17/17, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
 

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

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

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

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

 
 

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

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 

 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 
Потврђујем да је Понуђач ___________________________ дана 
________извршио обилазак локације на којој ће се извршити радови 
везано за јавну набавку ЈН 17/17 и да је извршио увид у пројектно 
техничку документацију. 

 
 
 

 
Датум: ________________ Потпис овлашћеног лица: 

 

м.п. 
 
Право на учешће у поступку има понуђач који је пре подношења понуда 
обавио обилазак локације.  

 
Обилазак локације ће се вршити сваког понедељка од 10-12 часова. 

У вези са вршењем обиласка представник понуђача ће се обратити Вујиновић 
Виђенку као представнику Наручиоца, е mail vidjenko.vujinovic@becej.rs , те у 
договору с њим заказати тачан термин обиласка објеката Обилазак је 
обавезан – елиминациони услов. 

Понуђачи који обиђу објекте у заказани термин добиће потврду потписану од 
стране  Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди. 

 

Понуђачи који изврше обилазак су у обавези да прегледју пројектно-техничку 
документацију и у својој понуди доставе изјаву на меморандуму да су сагласни 
са пројектно-техничком документацијом. Изјава је обавезан део понуде. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 
ДОСИТЕЈЕВЕ УЛИЦЕ 

Закључен између: 
 

Закључен у Бечеју, дана            2017. године, између уговорних страна: 

 

Општинe Бечеј, Трг Ослобођења 2, Бечеј, матични број: 08359466 ПИБ: 
100742635, број рачуна 840-138640-47 код Министарства финансија Управа за 
трезор, коју заступа председник Општине, Драган Тошић (у даљем тексту: 
Наручилац) са једне стране, 

и 

 _________________________________ (навести назив и седиште понуђача), 
матични број: ____________ПИБ: ____________, 

број рачуна _______________код банке ___________________ 

кога заступа директор___________, са друге стране, (у даљем тексту: Извођач), 
који наступа 
са:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________, као члановима групе /подизвођачима 

Члан 1. 

Предмет 

Предмет овог уговора је извођење радова на реконструкцији Доситејеве 
улице, који је јасно дефинисан у понуди извођача број _________ 
од___________. године, а иста је сачињена у складу са конкурсном 
документацијом, инвестиционо - техничком документацијом и динамичким 
планом, што све чини саставни део овог уговора. 

Предметни радови се уговарају на основу спроведеног отвореног поступка 
јавне набавке број 17/17 код Наручиоца, при чему уговорне стране сагласно 
констатују: 

-да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“ број 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке број 17/17; 
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-да је Извођач доставио Понуду број ______ од ___________године, сагласно 
конкурсној документацији која се налази у прилогу овог уговора и саставни је 
део истог; 

-да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације; 

-да се уговор закључује у законском року, а након што је Наручилац, у складу 
са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео одлуку о додели уговора са 
изабраним најповољнијим Извођачем за предметне радове. 

-да је оверен и потписан споразум о заједничком извршењу набавке од стране 
овлашћених лица свих чланова групе понуђача. 

Наведена документа су саставни део овог Уговора. У случају сукоба одредби 
пратећих докумената, предност има овај Уговор. 

 

Члан 2. 

Укупна уговорена вредност радова предмета уговора 

 

Уговорне стране констатују да цена свих радова који су предмет овог Уговора 
износи _____________________________динара без ПДВ-а, 
(словима:______________________________________________________) 
односно __________________________динара са ПДВ-
ом,(словима:________________________________________________________
_______) а иста је добијена на основу јединичних цена и количина из усвојене 
понуде Извођача број               од                             године године, која је 
саставни део овог уговора. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед 
повећања цене елемената на основу којих је одређена. 

Понуђена цена у себи садржи и све зависне трошкове извођења предметних 
радова са набавком и уградњом материјала, трошкове организације 
градилишта, трошкове осигурања, трошкове закључења уговора као што су 
евентуални трошкови овере, увоза, царине, трошак добијања средстaва 
обезбеђења, трошкове доласка и смештаја лица и персонала и трошкове 
дневнице као и све остале непоменуте зависне трошкове потребне за успешно 
извршење предметне набавке. Цена у себи обухвата и сваки трошак на 
извођењу радова који може настати из разлога које Понуђач није предвидео, а 
који се односе на извођење радова. 
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Члан 3. 

Услови и начин плаћања 

 

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом уговору извршити на 
следећи начин: 

Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора, извршиће се на рачун 
Извођача број,30% Авансно, а остатак по испостављеним и овереним 
привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу 
прописно оверене грађевинске књиге изведених радова, потписаним од стране 
стручног надзора Наручиоца и јединичних цена из усвојене понуде Извођача 
број ______ од ______________ године, у року од 45 календарских дана од 
дана пријема оверене ситуације. 

Наручилац задржава право да динамику исплате средстава усклађује са 
ликвидним могућностима буџета општине Бечеј предвиђеним за ове намене. 

Наручилац може оспоравати истављене ситуације у погледу количине, врсте и 
квалитета изведених радова. Уколико Наручилац делимично оспори 
испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације. 
Рекламације на изведене радове одлажу плаћање до њиховог отклона. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку 
опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору наручиоца 
који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном 
се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на 
приговор. 

Коначан обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, а путем 
окончане ситуације оверене од стране стручног надзора. О изведеним 
радовима сачињава се записник. Коначни обрачун се испоставља истовремено 
са записником о примопредаји радова. Коначна количина и вредност радова по 
овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у 
грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из 
понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Коначним обрачуном обухватају се све испоруке и сви радови изведени на 
основу Уговора, укључујући и вишкове и непредвиђене радове, које је Извођач 
био дужан или овлашћен да изведе, без обзира да ли су радови обухваћени 
привременим ситуацијама. 

Наручилац има право на придржај неисплаћеног дела цене ради отклона 
недостатака, наплате пенала и претрпљене штете, након примопредаје 
изведених радова. 
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Члан 4. 

Рокови 

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ________ 
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према Динамичком 
плану који се доставља у оквиру понуде а који је саставни део овог уговора. 

Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у записник што се 
констатује у грађевинском дневником а сматраће се да је увођење у посао 
извршено најкасније седмог дана од кумулативног стицања следећих услова: 

-да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
решење о грађевинској дозволи 

-да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту 

-да је потписан уговор о извођењу радова 

-да је Извођач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење 
посла  

-да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања објеката у изградњи и 
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима. 

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 
преглед, а што стручни надзор Наручиоца констатује у грађевинском дневнику. 

Уколико постоји оправдана бојазан да радови неће бити извршени у 
уговореном року, Наручилац има право да тражи од Извођача да о трошку 
Извођача предузме одговарајуће мере ради убрзања радова, као и да на 
трошак Извођача сам предузме мере за превазилажење настале ситуације. У 
случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, исти је у обавези да 
уведе у рад више извршилаца, а без права на захтевање повећаних трошкова 
или посебне накнаде за те намене. 

Рок завршетка уговорених радова и рокови динамике извођења су битан услов 
Уговора. 

Пропусти Наручиоца у извршавању својих обавеза из Уговора заустављају 
рокове из Динамичког плана радова везане за пропусте. 

Изузетно, рок за извођење радова продужава се на захтев Извођача у 
следећим случајевима: 
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-уколико наступи прекид радова који траје дуже од два дана, а исти није 
изазван кривицом Извођача; 

-у случају наступања елементарних непогода и дејства више силе 

-у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца или 
по предлогу Извођача а уз сагласност Наручиоца, под условом да обим радова 
по измењеној пројектно-техничкој документацији превазилази обим од 10% 
уговорених радова 

-у случају прекида радова изазваног актом надлежног органа за који није 
одговоран извођач. 

Захтев за продужење рока грађења Извођач је дужан да поднесе писмено 
Наручиоцу, наредног дана од дана сазнања за околност која захтева 
продужење рока, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак 
радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну сагласност у 
виду Анекса овог Уговора. 

Уколико Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на 
продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

 

Члан 5. 

Уговорна казна 

 

Уколико Извођач не заврши радове, који су предмет овог Уговора, у уговореном 
року дужан је да плати Наручиоцу пенале у висини од 0,2% од укупно 
уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ 
казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.  

Наплату уговорене казне-пенала, Наручилац ће извршити без претходног 
пристанка Извођача, уз претходну оверу стручног надзора, умањењем рачуна 
наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова 
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, исти може захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

 

Члан 6. 
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Радови 

 

Уговорени радови морају се извести у свему према Понуди Извођача и 
Пројектно-техничкој документацији и грађевинској дозволи приложеној уз 
Уговор, према нормама струке, важећим техничким прописима и стандардима, 
те у роковима из Динамичког плана. На уговорене радове се примењују важећи 
српски стандарди. 

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко 
подизвођача/члана групе ___________________________, Ул. 
_________________бр.________ ,ПИБ _______________, матични број 
___________ , у свему у складу са понудом 
број________од______________. 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те 
и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути 
уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако 
је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

 

Члан 7. 

Вишкови радова 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 
вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе 
обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног 
надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. Вишкови 
радова ће се посебно уговарати. 

 

Члан 8. 

Непредвиђени радови 
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Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност 
стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 
извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су 
променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 
догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне 
документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе горе наведене 
околности, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала 
бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 

Извођач је дужан да по писменом налогу наручиоца изведе непредвиђене 
радове. 

Извођач може и без претходног налога Наручиоца да изведе непредвиђене 
радове који су нужни за обезбеђење стабилности објекта, правилног тока 
радова и нормалног коришћења изграђеног објекта, или за спречавање 
настанка штете, ако због хитности или других оправданих разлога нема 
могућности да за те радове претходно обезбеди налог Наручиоца. При том 
Извођач може одступити од пројектно-техничке документације на основу које 
изводи радове. У том случају Извођач је дужан да без одлагања обавести 
Наручиоца о непредвиђеним радовима које је извео или је њихово извршење у 
току и о разлозима који су непредвиђене радове изазвали. 

Наручилац је дужан да извођење непредвиђених радова уступи Извођачу, а 
трећем лицу их може уступити ако Извођач одбије да их изведе или није у 
могућности да их изведе уопште или благовремено.  

Наручилац може раскинути уговор уколико је вредност вишкова радова из 
члана 7 овог Уговора већа од 10% уговорене вредности радова или је вредност 
непредвиђених радова из овог члана Уговора већа од 15% уговорене 
вредности радова, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да преда изведене радове 
обезбеђене од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као 
и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о 
коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида 
уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и 
исплату дела цене за до тада извршене радове. 
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Члан 9. 

Накнадни радови 

 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 
Уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно 
уговорити. 

Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

Члан 10. 

Стручни надзор 

 

Наручилац обезбеђује вршење стручног надзора над извршењем уговорних 
обавеза Извођача у свему према члану 153 Закона о планирању и изградњи ( 
“Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 
132/14 i 145/14) и Правилнику о садржини и начину вођења стручног надзора 
(“Сл. гласник РС” бр. 22/15), о чему извештава Извођача. 

Наручилац сноси трошкове ангажовања стручног надзора. 

Члан 11. 

Обавезе извођача 

Извођач је дужан: 

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 
5 дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље 
поступање, неблаговремено уочене или достављење примедбе које нису могле 
остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће 
имати утицаја на рок за извођење радова;  

-да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу достави решење 
о именовању одговорног извођача радова; 

-да води сву документацију предвиђену законом и другим прописима 
Републике Србије који регулишу област која је предмет уговора, уредно, 
истинито и благовремено; 

-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговорном преузетих 
радова; 
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- да се строго придржава мера заштите на раду; 

- да о свом трошку обезбеди приступ градској инфраструктурној мрежи ради 
напајања градилишта и објекта струјом, водом и сл. за време извођења радова; 

-да обезбеди транспортна средства, потребне дозволе за саобраћај, транспорт 
и транспортне трошкове везано за материјал и радну снагу; 

-да обезбеди по квантитету и одговарајућем степену и профилу стручности 
адекватну радну снагу, а такође одговара за штету коју радници начине трећем 
лицу; 

-да оформи градилиште тако да обезбеди максималну заштиту објекта, 
инсталиране опреме, складиштеног материјала, људства, као и заштиту 
околине, у складу са прописима; 

-да предузме све законске и друге мере сигурности у погледу објекта и радова, 
опреме, уређаја и инсталација, радника и пролазника, ствари, саобраћаја, те 
мере у погледу спречавања штете по трећа лица, и суседне објекте и околину, 
ради заштите од физичког отуђења, оштећења, пожара, хемијског утицаја и сл., 
тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних 
прописа за време укупног трајања извођења радова до њихове предаје 
Наручиоцу; 

-да изводи радове тако да максимално умањи ризик од оштећења ствари и 
лица на градилишту и околини; 

-за све време извођења радова дужан је да на погодан начин обезбеђује и чува 
изведене радове, опрему и материјал од оштећења, пропадања, одношења 
или уништења; 

-да омогући вршење стручног надзора; 

-да сноси ризик случајне пропасти, нестанка и оштећења опреме, алата, 
материјала, радова или објеката на којима се изводе радови, до извршене 
примопредаје; 

-да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење 
радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и 
постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу 
уговорених рокова извођења радова; 

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и 
да је спреман за њихов пријем; 
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-да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 
утврде неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и 
набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за 
изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему 
писаног позива од стране Наручиоца. 

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту 
таблу са следећим подацима: 

-о објекту који се гради; 

-одговорном пројектанту; 

-броју решења о грађевинској дозволи; 

-податке о Наручиоцу, Извођачу и стручном надзору; 

-дан почетка и предвиђен рок завршетка радова. 

Извођач се обавезује да таблу сачини према Правилнику о изгледу, садржини и 
месту постављања градилишне табле (“Сл. гласник РС” бр. 22/15). 

Извођач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави 
Динамички план који мора да садржи следеће позиције: прва припрема и 
формирање градилишта и последња отклањање недостатака. Динамички план 
је потребно сачинити у 6 примерака по два за Наручиоца и стручни надзор и 
два задржава Извођач. 

 

Члан 12. 

Обавезе Наручиоца 

 

Наручилац је дужан: 

-да код надлежних органа власти изврши пријаву отпочињања радова, сходно 
прописима; 

-да благовремено прибави све дозволе, решења и сагласности које су 
прописима предвиђене за уговорене радове; 

-да Извођача уведе у посао, предајући му инвестиционо-техничку 
документацију и грађевинску дозволу за извођење радова, те несметан прилаз 
градилишту; 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 17/17 57/73 

  

 

-да прибави дозволе за улазак возила Извођача, транспортних средстава и 
радних машина у зоне у којима је саобраћај возила забрањен; 

-да обезбеди елаборат Техничког регулисања саобраћаја и постављање 
безбедносне и саобраћајне сигнализације према поменутом елаборату. 
Квалитет постављене сигнализације мора бити у потпуности према захтевима 
Тендера, Решења о раскопавању и Решења о измени режима саобраћаја; 

-да омогући Извођачу приступ до објекта радова за раднике, возила, опрему, 
приступ постојећој инфраструктури, те да затвори и испразни вреловод; 

-да плати Извођачу уговорену цену под условима и на начин одређен овим 
Уговором и да од Извођача, по завршетку радова, прими радове који су 
предмет овог уговора; 

-да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 
Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором; 

-да одреди представника који ће учествовати у раду комисије за примопредају 
и коначни обрачун са стручним надзором и Извођачем; 

-изврши технички пријем радова и прибави употребну дозволу. 

- пре почетка радова одреди координатора за безбедност и здравље на раду и 
обезбеди израду Плана превентивних мера. 

Члан 13. 

Промена документације 

Уговорне стране могу писмено израженом сагласношћу воља, током периода 
извршења Уговора, у циљу превазилажења и решавања практичних ситуација, 
мењати пројектно-техничку документацију у потребном обиму, под условима и 
у поступку предвиђеним законом. 

Члан 14. 

Пробно пуштање у рад 

Извођач је дужан да писмено позове Наручиоца и стручни надзор на пробно 
пуштање у рад уграђене инсталације/опреме ради провере њеног 
функционисања, а све у складу са Пројектно-техничким условима. 

Стручни надзор мора бити присутан приликом пуштања у рад, а у супротном 
одговара Извођачу за штету. 

Примопредаја радова извршиће се записнички након успешног пробног 
пуштања у рад у складу са овом тачком.  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 17/17 58/73 

  

 

Члан 15. 

Примопредаја радова 

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од петнаест дана од 
дана завршетка радова. 

Комисију за примопредају радова чине два представника Наручиоца и по један 
представник стручног надзора и Извођача. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 
радова. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, а пре техничког 
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) 
извода са приложеним атестима и пројекте изведених радова у два примерка, 
све гарантне листове за уграђене материјале као и евентуална упутства за 
руковање. 

Грешке, односно недостатке које Наручилац или стручни надзор утврди у току 
извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да 
отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у 
року од 5 (пет) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, 
Наручилац ће радове поверити другом извођачу, на рачун Извођача радова. 

Након коначног обрачуна Извођач је дужан да преда сву припадајућу 
документацију. 

Извођач је дужан да по изведеним радовима уреди градилиште (врати у 
пређашње стање). 

Технички предглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 

Члан 16. 

Гарантни рок 

Гарантни рок за изведене радове износи _________(мин 24) месеци рачунајући 
од дана исходовања употребне дозволе и извршене примопредаје свих 
изведених радова, с тим да је за уграђену опрему и материјал дужина рока 
идентична са гаранцијом произвођача опреме. 

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се утврде 
приликом примопредаје уговорених радова и покажу у току гарантног рока, као 
и сва оштећења проузрокована овим недостацима, осим недостатака насталих 
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услед неправилног коришћења изведених радова, у најкраћем примереном 
року, односно у року од осам дана од дана рекламације. 

Рок за рекламације износи седам дана од дана примопредаје уговорених 
радова, односно од дана сазнања за недостатак (који дан буде каснији). 

Одзив Извођача мора бити у року од три дана од дана пријема обавештења о 
недостатку. 

Трошкове рекламација сноси одговорна страна.  

Рекламације одлажу обавезу плаћања до њиховог отклона. 

Члан 17. 

Квалитет изведених радова 

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да поседује сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за 
објекте те врсте у складу са пројектном и конкурсном документацијом. 

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара 
стандардима и техничким прописима, одбија га и забрањује његову употребу. У 
случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу 
квалитета. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала 
и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који 
не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 
објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и 
да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 
уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, 
Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак 
Извођача по овом уговору. 

Члан 18. 

Гаранције  

Уговорне стране констатују да је Извођач у понуди доставио Банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 5 % од вредности 
понуде без ПДВ-а, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, 
обавезујућу, безусловну, неопозиву и наплативу на први позив и без права на 
приговор - оригинал - у корист Наручиоца. 

Извођач је у обавези да додтави Банкарску гаранцију за повраћај авансног 
плаћањаса клаузулама „безусловне и плативе на први позив“. Ова банкарска 
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гаранција се предаје наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора и 
издаје се у висини од 30% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важења најмање 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла; 
Ако се за време уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, 
важност ове банкарске гаранције мора да се продужи. У случају неоправданог 
продужења рока за извођење радова, Уговор представља правни основ за 
продужење важности напред наведене гаранције банке. Наручилац ће да 
уновчи ову банкарску гаранцију, у случају да понуђач не буде извршавао 
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Извођач је у обавези да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла 
наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора и издаје се у висини 
од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 
дана дужим од истека рока за коначно извршење посла; Ако се за време 
уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност ове 
банкарске гаранције мора да се продужи. У случају неоправданог продужења 
рока за извођење радова, Уговор представља правни основ за продужење 
важности напред наведене гаранције банке. Наручилац ће да уновчи ову 
банкарску гаранцију, у случају да понуђач не буде извршавао уговорене 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.Поднета банкарска 
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 
које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање спорова; 

 Извођач се обавезује да ће у приликом потписивања Записника о 
примопредаји радова који су предмет овог Уговора, предати Наручиоцу 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% 
од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање десет 
дaнa дужим од гaрaнтног рокa. Добaвљaч може поднети гaрaнције стрaне бaнке 
сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво 
кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). Наручилац ће уновчити ову 
банкарску гаранцију у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 
отклањања недостатака у гарантном року због којих је умањена могућност 
коришћења предметног објекта  

 

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача 
одређеном споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не 
и на подизвођача. 

Члан 19. 

Осигурање 

Извођач је обавезан да у року од 15 дана од дана закључења уговора а пре 
увођења у посао осигура радове, материјал, инсталације и опрему од 
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уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) 
са роком важења осигурања 30 дана дуже од предвиђеног рока извођења 
радова. Извођач је обавезан да достави Наручиоцу предметну полису 
осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења осигурања 30 дана 
дужем од предвиђеног рока извођења радова. 

Извођач је обавезан да у року од 15 дана од дана закључења уговора а пре 
увођења у посао достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за 
штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица са роком важења 
осигурања 30 дана дуже од предвиђеног рока извођења радова. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, 
пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 
противпожарне заштите. 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима 
признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси 
накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај 
уговор признаје за извршну исправу без права приговора. 

Члан 20. 

Одговорност 

Извођач одговара за уредно, благовремено и квалитетно извођење уговорених 
радова у целости. Уколико има више извођача, сви солидарно одговарају за 
целину уговорених радова. У случају ангажовања подизвођача, и извођач и 
подизвођач одговарају за целину уговорених радова. 

Члан 21. 

Виша сила 

Под вишом силом сматрају се ванредне околности које спречавају 
правовремено извршење уговорних обавеза, а које су изван контроле било које 
уговорне стране, као што су природне катастрофе, рат, ремећење јавног реда и 
штрајк, о чему је уговорна страна која се позива на вишу силу дужна да достави 
другој страни уверење надлежног органа. У случају више силе, уговарач је 
обавезан да уклони препреку, да предузме мере за уклањање штете, или да 
предузме друге ванредне мере опреза (нпр. складиштење робе и сл.). 

Члан 22.  

Обавештавање 
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Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о 
чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење Уговора, као што су 
сметње у испуњењу Уговора, промена околности и сл. Обавештавање ће се 
вршити писменим путем и уписом у записник и грађевински дневник. 

Члан 23. 

Једнострани раскид уговора 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

-ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави 
средства финансијског обезбеђења, у ком случају Наручилац има право на 
активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде; 

-ако Извођач не достави полису осигурања, у ком случају Наручилац има право 
на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде; 

-уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, 
као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком 
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова, у 
ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за добро 
извршење посла;  

-уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту 
врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача а Извођач није поступио 
по примедбама стручног надзора у ком случају Наручилац има право на 
активирање банкарске гаранције за добро извршење посла;  

-у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава 
за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог 
уговора ангажује другог извођача и активира средство обезбеђења за добро 
извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади 
Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по 
уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 
страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава 
мора да садржи основ за раскид уговора. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да преда изведене радове 
обезбеђене од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као 
и записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о 
коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида 
уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

Члан 24. 
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Тумачење уговора 

У случају неспоразума око тумачења Уговора, узеће се у обзир одредбе 
пратећих докумената и преписке сауговарача. Предност ће имати тумачење 
које је повољније за Наручиоца. 

Члан 25. 

Ступање на снагу уговора 

Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања, а почиње да се примењује 
даном достављања средстава обезбеђења и полиса осигурања. 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
ако Извођач у року од 15 дана од дана потписивања уговора не достави 
средство обезбеђења из члана 18., као и уколико не достави полисе осигурања 
из члана 19. овог уговора. 

Члан 26. 

Надлежност у случају спора 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати мирним путем 
споразумно. 

Уколико до споразума не дође, за спорове по овом Уговору је надлежан 
Привредни суд у Новом Саду. 

Члан 27. 

За све што овим Уговором није утврђено примењују се одредбе Закона о 
планирању и изградњи и Закона о облигационим односима, као и других 
позитивних прописа. 

Члан 28. 

Саставни делови овог уговора су: 

- понуда Извођача број      од                   ., 

- динамички план, 

- конкурсном документација, 

- инвестиционо - техничка документација.  

Члан 29. 

Број примерака уговора 
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Овај Уговор је сачињен у 5 (пет), истоветних примерака од којих Наручилац 
задржава 3 (три), а Извођач 2 (два) примерка. 

 

 

За Наручиоца                                                                                          За Извођача 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Општина Бечеј, Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радови на реконструкцији Доситејеве 
улице, ЈН бр. 17/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 17.07.2017. године до 11:30 
часова.   Отварање понуда ће се спроводити истог дана у 12:00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене-предмер и предрачун (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5) и доказе којима се доказује 
испуњеност додатних услова; 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 Модел уговора; 

 Образац обиласка локације(Образац 7) 

 Изјава понуђача на меморандуму да је сагласан са пројектно техничком 
документацијом, 
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3. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка се не спроводи по партијама. 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Бечеј,   
Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова на реконструкцији Доситејеве 
улице  ЈН бр. 17/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији Доситејеве улице  
ЈН бр. 17/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова на реконструкцији Доситејеве улице  
ЈН бр. 17/17 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији 
Доситејеве улице  ЈН бр. 17/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
 
 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана од пријема оверене привремене и окончане ситуације у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15)],  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу је дозвољено да захтева аванс у висини до 30%. 
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9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција не може бити краћа од 24 месеци од дана примопредаје радова. 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Рок за извођење радова износи 90 календарских дана од дана увођења у 
посао. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 

 
  
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

Средство финансијског обезбеђања за озбиљност понуде 
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 5 
% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 90 дана од 
дана јавног отварања понуда, која мора бити обавезујућа, 
безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на 
приговор - оригинал - у корист Наручиоца 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду 
уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, 
опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 
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благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је 
додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 
документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање 
банкарских гаранција које   морају бити безусловне, неопозиве, 
наплативе на први позив и без права на приговор у корист: 
Наручиоца 
 
Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
повраћај авансног плаћања у износу од 30% од вредности уговора 
без ПДВ-а и са роком важења 30 дана дужим од истека рока за 
коначно извршење посла 
Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а 
и са роком важења 30 дана дужим од дана истека уговореног  рока 
за комплетно извршење посла. 
Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
отклањање недостатака у  гарантном року у износу од 10 % од 
вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 10 дана  дужим од  
уговореног гарантног рока. 

 
 
 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања са клаузулама 
„безусловне и плативе на први позив“. Ова банкарска гаранција се 
предаје наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора и 
издаје се у висини од 30% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за коначно 
извршење посла; Ако се за време уговора промене рокови за извршење 
уговорене обавезе, важност ове банкарске гаранције мора да се 
продужи. У случају неоправданог продужења рока за извођење радова, 
Уговор представља правни основ за продужење важности напред 
наведене гаранције банке. Наручилац ће да уновчи ову банкарску 
гаранцију, у случају да понуђач не буде извршавао уговорене обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска 
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла - са клаузулама 
„безусловне и плативе на први позив“. Ова банкарска гаранција се 
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предаје наручиоцу у року од 10 дана од дана закључења уговора и 
издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за коначно 
извршење посла; Ако се за време уговора промене рокови за 
извршење уговорене обавезе, важност ове банкарске гаранције мора 
да се продужи. У случају неоправданог продужења рока за извођење 
радова, Уговор представља правни основ за продужење важности 
напред наведене гаранције банке. Наручилац ће да уновчи ову 
банкарску гаранцију, у случају да понуђач не буде извршавао 
уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи 
износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова; 
 

 Као гаранцију за отклањање грешака у гарантом року издaту у 
висини од 10% од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком 
вaжности најмање десет дaнa дужим од гaрaнтног рокa. Добaвљaч 
може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен 
кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 
3 (инвестициони рaнг). Наручилац ће уновчити ову банкарску 
гаранцију у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања 
недостатака у гарантном року због којих је умањена могућност 
коришћења предметног објекта  
 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
наручиоца Општина Бечеј, Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј, електронске 
поште на e-mail jovana.topic@becej.rs тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може 
да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
17/17 „ 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. ЗЈН,  и то:  

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

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail jovana.topic@becej.rs или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у 
року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте 
није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног 
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. 
ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке 
на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права 
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – 
Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за 
пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши-120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести 
редни број јавне набавкe]; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и 
(10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце 
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 


