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На основу чл. 36. ст. 1. Тачка 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/15, у 

даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну 
набавку радова на реконструкцији раскрснице улице Милоша 

Црњанског,Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве 
 23/18 , Шифра  ОРН: 45454000 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, 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 

 
 

IV 

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

 
 
7 

V Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин 
преговарања 

10 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 10 

VII Образац понуде 17 

 
VIII 

Модел уговора  
18 

IX Образац трошкова припреме понуде 28 

X Образац изјаве о независној понуди 29 

 
XI 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 
Закона 

 
30 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Бечеј  
Адреса: Трг ослобођења 2 Бечеј 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за 
подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива за подношење понуда је 
члан 36. Став 1. Тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 68/15). 
  
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 23/18 су радови на реконструкцији раскрснице улице Милоша 
Црњанског,Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве у Бечеју 
ОРН 45454000 – радови на реконструкцији. 
 
4. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Јована Топић jovana.topic@becej.rs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jovana.topic@becej.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
1. Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији раскрснице улице Милоша 

Црњанског,Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве на К.П. 8063, 3341, 3342, 3502 И 3462 
К.О. БЕЧЕЈ 

2. Рок за извођење радова износи максимум 60 календарских дана од дана увођења у посао 
 
 

III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 
 

2.2. PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA - PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

RED. 
BROJ 

BR. 
POZ. 

OPIS RADOVA JED. 
MERE 

KOLIČINA 
RADOVA 

JEDINIČNA 
CENA 

IZNOS DINARA 

              
    1. PRIPREMNI RADOVI         
              
1 1.01 Iskolčavanje i obeležavanje trase 

i objekata 
m1 244.00   

2 1.02 Sečenje drveća sa vađenjem 
panjeva 

kom. 1.00   

3 1.03 Rušenje postojećeg kolovoza. , 
d=30cm. Pozicija je sa utovarom, 
transportom i razastiranjem na 

deponiji do 10km 

m2 1715.00   

4 1.04 Rušenje postojećih pešačkih 
površina i kolskih ulaza od 
različitih materijala (beton, 
asfalt, behaton), d=20cm, 

545m2+585m2+115m2+135m2 

m2 1380.00   

5 1.05 Rušenje postojeće  kanalete m1 35.00   

6 1.06 Rušenje postojećih ivičnjaka m1 155.00   

7 1.07 Priprema radnih spojeva za 
nastavak asfalterskih radova 

m1 30.00   

8 1.08 Nivelaciono uklapanje       
     - uklapanje šahtova sa izradom 

AB ploče i novim poklopcem od 
400KN 

kom. 21.00   

     - uklapanje slivnika kom. 2.00   
9 1.09 Izmeštanje i zaštita podzemnih 

instalacija 
pauš.     
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10 1.10 Rušenje metalne ograde sa 
betonskim temeljom 

m1 15.00   

11 1.11 Izrada projekta izvedenog stanja kom. 1.00    
12 1.12 Šlicovanje za otkrivanje 

podzemnih instalacija, rov 
0.6mx1.0mx2.0m 

m3 20.00   

13 1.13 Blindiranje postojećih slivnika kom. 1.00   
14 1.14 Kablovnice PVC Ø 160mm za 

zaštitu tt i e kabla 
m1 45.00   

            
    UKUPNO 1.       
              
    2. ZEMLJANI RADOVI         
              

15 2.01 Iskop u širokom otkopu 
rovokopačem, sa utovarom i 
odvozom materijala do 5km 

        

     - Iskop tabelarno m3 712.00   

16 2.02 Nasip od zemlje iz iskopa m3 188.00   

17 2.03 Humuziranje bankina, ravnih i 
kosih površina, d=20cm, 1356m2 

m3 272.00   

18 2.05 Nasip od peska za zamenu 
slabonosivog tla, d=30cm, sa 

iskopom I transportom na 
deponiju 

m3 55.00   

19 2.06 Planiranje i valjanje posteljice       
    a./ na kolovozu m2 2087.00   

    b./ na parkinzima m2 55.00   

    c./ na pešačkim stazama m2 777.00   

            
    UKUPNO 2.       
            
    3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA       
            

20 3.01 Izrada nosivog sloja od 
mehanički zbijenog zrnastog 

kamenog materijala 

      

     a./ od DKA 0/63mm       
     - d=25 cm na kolovozu m3 522.00   

     - d=20cm na parkinzima i 
kolskim ulazima 

m3 35.00   

     b./ od DKA 0/31.5mm       
     - d= 15cm na kolovozu m3 245.00   

     - d= 10cm na parkinzima i 
kolskim ulazima 

m3 18.00   

     - d= 20cm na pešečkim stazama m3 156.00   

     e./ od DKA 4/8 mm na 
parkinzima, kolskim ulazima i 

pešačkim stazama, d=4cm 

m3 40.00   

21 3.02 Izrada gornjeg bitumeniziranog         



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда  
 

6/52 

  

 

nosivog sloja   
     - BNS 22sA, d=7cm, na kolovozu m2 1636.00   

22 3.03 Izrada sloja asfalt betona AB 11       
     - AB 11, d=5cm na kolovozu m2 1636.00   

23 3.04 Izrada površina od behaton 
ploča. Način slaganja, tip i boju 

ploča usvojiti prema predloženim 
šemama popločavanja, ili prema 

želji Investitora 

      

     - behaton ploče, d=6cm na 
parkinzima i kolskim ulazima , 

20cmx20cm 

m2 52.00   

     - oker ploče za označavanje 
parking mesta , d=6cm, 

20cmx10cm 

m2 1.50   

     - behaton ploče na pešačkim 
stazama  

m2 777.00   

24 3.05 Polaganje betonskih ivičnjaka       
     a./ ivičnjaci 12/18cm m1 35.00   

     a./ ivičnjaci 18/12cm m1 100.00   

     a./ ivičnjaci  8/20cm m1 447.00   

     a./ ivičnjaci  18/24cm m1 440.00   

            
    UKUPNO 3.       
            
    4. ODVODNJAVANJE       
            
            

25 4.01 Izrada slivnika sa rešetkom, 
komplet 

kom 19.00   

26 4.02 Polaganje PVC cevi za slivničke 
veze 

      

     - Ø 160 m1 86.00   

     - Ø 200 m1 15.00   

27 4.03 Nabavka i ugradnja kgf uložaka kom 38.00   
28 4.04 Postavljanje betonske kanalete 

40x40x12cm 
m1 48.00   

            
    UKUPNO 4.       
            
            
    REKAPITULACIJA       
            
    1. PRIPREMNI RADOVI       
    2. ZEMLJANI RADOVI         
    3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA        
    4. ODVODNJAVANJE        
             
    SVEGA :        
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          PDV:  
          UKUPNO 

SA PDV: 
 

       
4. PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA – PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

RED. 
BROJ 

BR. 
POZ. 

OPIS RADOVA JED. 
MERE 

KOLIČINA 
RADOVA 

JEDINIČNA 
CENA 

IZNOS DINARA 

            
29 4.2 Izrada priključka nove instalacije 

javnog uličnog osvetljenja na 
postojeću instalaciju javnog 

osvetljenja. 

kompl 1   

30 4.3 Dovođenje u beznaponsko stanje 
NN mreže na lokaciji za 

priključenje. 

kompl 1   

31 4.4 Geometarsko obeležavanje trase 
kablovskog voda 

m 380   

32 4.5 Kontrolni ručni iskop kablovskog 
rova. Rov je širine 400mm, 

dubine 1000mm. 

m 380   

33 4.6 Kontrolni ručni iskop temelja za 
betonske stubove dimenzija 

1200x1200x1000mm. 

kom 10   

    Isporuka i montaža svetiljke za 
javno osvetljenje sa LED 

izvorima svetlosti. Minimalna 
snaga  LED čipova je 76W, 
ukupna maksimalna snaga 
svetiljke je 84W. Minimalan 

svetlosni fluks izvora svetlosti je 
8950lm, dok je minimalan 

svetlosni fluks svetiljke 8050lm. 
Boja svetlosti je hladno bela, 

temperature od 4000K. Svetiljka 
je sa asimetričnom svetlosnom 

karakteristikom čija protektorska 
sočiva usmeravaju svetlost na 

stazu. Trajnost LED izvora je ne 
manja od 100.000 sati, odnosno 

karakteristikom veka trajanja 
L80B10 (za standard LM80). 

Svetiljka treba da ima 
mogućnost ugradnje WLQC 

porešavanja (Konstantan fluks 
ceo period eksploatacije), DALI, 

DIM 1...10, LLOC, twilight 
sensor, knife switch, 10kV surge 

protection, NTC sistema. 
Svetiljka je opremljena sa 

elektronskom predspojnom 
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spravom.  

    Radna temperatura svetiljke 
treba da je u opsegu od -35 

stepeni do +45 stepeni celzijusa. 
Kućište svetiljke je izrađeno od 

aluminijumske legure livene pod 
pritiskom i obojeno 

elektrostatičkim postupkom, 
bojom po želji investitora, dok je 
poklopac optičkog dela, takođe 
od aluminijumske legure livene 

pod pritiskom i obojeno 
elektrostatičkim postupkom. 

Protektor je od termički 
ojačanog ravnog stakla. Svetiljka 

je bez delova koji se spajaju 
lepljenjem tako da se eventualna 
zamena protektora može izvesti 

jednostavno i na licu mesta. 
Kompletna svetiljka treba da je u 

stepenu mehaničke zaštite 
minimalno IP66. Otpornost 
svetiljke na mehanički udar  
treba da je  minimalno IK09. 
Zaštita od strujnog udara je u 
klasi I. Svetiljka je dizajnirana 

tako da se osigura lako 
recikliranje na kraju njenog 
radnog veka. Maksimalne 

dimenzije svetiljke su: dužina 
550mm, širina 250mm i visina 

100mm. Maksimalna težina 
svetiljke treba da je 6.8kg. 

Prednaponska zaštita je 4kV. 
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Svetiljka je takva da nema 
nikakvih dodatnih delova i 

adaptera za montažu. Svetiljka 
mora da ima laku univerzalnu 

montažu i vertikalno - direktno 
na stub i horizontalno - na liru 

prečnika 42-60mm, sa 
mogućnošću podešavanja ugla 

nagiba od minimalno ±15°. 
Svetiljka treba da poseduje ENEC 

sertifikat i EU deklaraciju o 
usaglašenosti.  

33 4.7 Svetiljka treba da je slična tipu 
URBINO LED ili odgovarajuća 

kom 10   

    Isporuka i montaža svetiljke koja 
je izrađena u LED tehnologiji i 

predviđena za montažu na liru ili 
visilice, namenjenu za 

osvetljenje pešačke staze. 
Minimalna električna snaga LED 

čipova je 52W, maksimalna 
električna snaga svetiljke je 

58W.  Minimalan svetlosni fluks 
izvora svetlosti je 7400lm, dok je 

minimalan svetlosni fluks 
svetiljke 6600lm. Boja svetlosti 
je neutralno bela, temperature  

4000K. Efikasnost svetijke je min 
114lm/W. Životni vek svetiljke je 
minimalno 50.000 sati, odnosno 

karakteristika veka trajanja 
L70B50 (za standard TM21). 

Kućište i reflektor svetiljke treba 
da je od legure aluminijuma, dok 
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optika svetiljke treba da je 
napravljena od akrilata  sa 

linearnim nizovima raspoređenih 
LED dioda.  

    Svetiljka je obojena u sivu boju 
elektrostatičkim postupkom 
bojom u prahu. Kompletna 

svetiljka treba da je u stepenu 
mehaničke zaštite minimalno 
IP65. Otpornost svetiljke na 
mehanički udar  treba da je 
minimalno IK05. Zaštita od 

strujnog udara treba da je u klasi 
I. Svetiljka treba da ima 

mogućnost ugradnje DALI 
elektronskog predspojnog 

uređaja. Svetiljka treba da je 
dizajnirana tako da se osigura 

lako recikliranje na kraju njenog 
radnog veka. Radna temperatura 

svetiljki treba da je u opsegu 
svetiljki treba da je u opsegu od -

25 do +30 stepeni celzijusa. 
Dimenzije svetiljke treba da su  
minimalno2000x275x245mm 

(DxŠxV). Svetiljka treba da ima 
masu manju od 23 kg. Svetiljka 

treba da bude usklađena sa 
evropskim standardom o 

sigurnom i pravilnom radu, da 
ima ENEC oznaku. Svetiljka treba 

da je usklađena sa evropskim 
direktivama koji važe za 

proizvode, da ima CE znak. 

        

33 4.8 Svetiljka treba da je slična tipu 
LUGTRAIN LED ili odgovarajuća 

kom 10   
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    Isporuka i montaža ugradne 
dekorativne svetiljke koja je 
izrađena u LED tehnologiji 

kružnog oblika i predviđena za 
montažu u tlo. Minimalna 

električna snaga LED čipova 
15W, maksimalna električna 

snaga svetiljke je 29W.  
Minimalan svetlosni fluks izvora 

svetlosti je 1650lm, dok je 
minimalan svetlosni fluks 

svetiljke 1260lm. Boja svetlosti 
je neutralno bela, temperature 
3000K.  Efikasnost svetijke je 

min 66lm/W. Životni vek 
svetiljke je minimalno 50.000 

sati, odnosno karakteristika veka 
trajanja L70B50 (za standard 

TM21). Kućište i reflektor 
svetiljke treba da je od legure 

čelika. Kompletna svetiljka treba 
da je u stepenu mehaničke 

zaštite minimalno IP67. 
Otpornost svetiljke na mehanički 

udar  treba da je  minimalno 
IK10. 

        

     Svetiljka treba da je dizajnirana 
tako da se osigura lako 

recikliranje na kraju njenog 
radnog veka. Svetiljka se 

isporučuje u kompletu sa LED 
modulima. Temperatura rada 
svetiljki je u opsegu od -30 do 

+40 stepeni celzijusa ili većem. 
Dimenzije svetiljke treba da su 

minimalno 260x124mm. 
Svetiljka trebe da ima masu 

manju od 3,3 kg. Svetiljka treba 
da bude usklađena sa evropskim 

standardom o sigurnom i 
pravilnom radu, da ima ENEC 
oznaku. Svetiljka treba da je 

usklađena sa evropskim 
direktivama koji važe za 

proizvode, da ima CE znak 

        

33 4.9 Svetiljka treba da je slična tipu 
RUNA 4 LED ili odgovarajuća 

kom 6   
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    Isporuka i montaža rasvetnog, 
konusnog stuba , ukupne visine 
H=9000 mm, za motažu ulične 
svetiljke izrađuje se kao celovit 
sklop.Geometrija konusnog dela 

stuba, izrađenog od čeličnog 
rolovanog lima, definisana je 
visinom od h=9,0 m i kružnim 

osnovama. Baza stuba izrađuje 
se od čelične ploče, sa elipsastim 
otvorima. U donjoj zoni stuba, na 
visini od 505 mm, mereno od dna 

bazne ploče, izrađuje se 
funkcionalni, lučno završeni 

otvor, dimenzije 400x85 mm, za 
smeštanje priključne ploče, 

osigurača i vijka za uzemljenje, 
pozicioniranog u podnožju stuba.  

        

    Otvor se štiti odgovarajućim 
poklopcem koji se fiksira pomoću 

dva imbus vijka. Veza stuba sa 
betonskim temeljom ostvaruje se 
preko tzv. anker korpe sačinjene 

od 4 (četiri ) povijene i 
međusobno povezane čelične 

šipke, prečnika 16 mm, dužine 
630 mm, sa navojem sa gornje 

strane kojim se omogućava 
pritezanje bazne ploče stuba sa 

odgovarajučim maticama.Svi 
elementi stuba, sa pripadajućom 

konzolom, štite se osnovnom 
bojom u dva nanosa, dok se 

završno farbanje radi u 
izabranom tonu po RAL karti.  

Grafički prikaz stuba se nalazi u 
grafičkoj dokumentaciji ovog 

projekta. 

        

33 4.10. Stub je sličan tipu KONUSNI 
STUB, TIP "MK-9" ili 

odgovarajući.  

kom 10   

34 4.11 Isporuka i montaža 
odgovarajućih lira za montažu 

svetiljke za osvetljenje kolovoza 
na visini od 9m.  Fi 48 dužine 1.5 
metra na stub sa povezivanjem 
nove svetiljke na mrežu kablom 

PP-Y 3x1,5mm²,   prosečne 
dužine 3 metara i Al/Cu 

klemama. 

kom 10   
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35 4.12 Isporuka i montaža dekorativne 
odgovarajuće lire za montažu 

svetiljke za osvetljenje pešačke 
staze, na visini od 4m. Fi 48 
dužine 1.5 metra na stub sa 

povezivanjem nove svetiljke na 
mrežu kablom PP-Y 3x1,5mm²,   

prosečne dužine 3 metara i Al/Cu 
klemama. 

kom 10   

36 4.13 Izrada i montaža betonskog 
temelja za stub dimenzija 

1200x1200x1000. Beton je tipa 
MB 25. U temelj se postavlja T-

račva od okiten cev fi 60 za 
provlačenje napojnih kablova i 
ankeri za pričvršćenje stubova. 
Ankeri su kvadratnog oblika u 

kompletu sa vijcima, podloškama 
i mativom M16. Razmak između 

ankera je minimalno 250mm. 

kom 10   

37 4.14 Izrada i montaža betonskog okna 
za postavljanje dekorativnih 

svetiljki dimenzija 400x400x200, 
sa otvorom za provlačenje 

napojnog kabla. 

kom 6   

38 4.15 Isporuka i postavljanje FeZn 
trake 30x4 JUS N.B4.901 Č u već 
iskopan rov. Obračun se vrši po 

dužnom metru u kompletu sa T-T 
ukrsnim komadima. 

m 430   

39 4.16 Isporuka i postavljanje napojnog 
kabla tipa PP00 4x16mm  

m 430   

40 4.17 Izrada uzemljenja stuba. 
Povezivanje stuba i već položene 
FeZn trake sa Cu užetom 25mm²  

kom 10   

41 4.18 Izrada kablovskih završetaka u 
stubu  za kablove PP00 4x16mm. 

Komplet sa šemiranjem 
kablova,izradom papučica i 
povezivanjem na priključnu 

ploču. Postavljanje natpisnih 
pločicama. Obračun po stubnom 

mestu. 

kom 10   

42 4.19 Izrada kablovskih završetaka na 
mestu priključenja javnog 

uličnog osvetljenja za kabl PP00 
4x16. Komplet sa uvlačenjem 

kablova, izvođenjem i 
označavanjem natpisnim 

pločicama svih veza. Obračun po 
priključku. 

kom 2   
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43 4.20. Izrada kablovskih završetaka na 
mestu priključenja znakova 

svetlosne saobraćajne 
signalizacije za kabl PP00 4x16. 
Komplet sa uvlačenjem kablova, 

izvođenjem i označavanjem 
natpisnim pločicama svih veza. 

Obračun po priključku. 

kom 8   

44 4.21 Isporuka i ugradnja priključne 
ploče sa pripadajućim 

osiguračem u stub. Kabliranje 
stubova javne rasvete sa 

isporukom kabla PP00 3x1,5 
mm²  dužini 10 metra od 

priključne ploče do izvoda za 
svetiljku. Nulovanje u stubu sa 
isporukom kabla P/F-Y 16mm2 

dužine 0,50m sa kabel 
papučicama na oba kraja. 

Obračun po komadu.  

kom 10   

45 4.22 Isporuka i ugradnja priključne 
ploče sa pripadajućim 

osiguračem u stub. Kabliranje 
stubova javne rasvete sa 

isporukom kabla PP00 3x1,5 
mm²  dužini 5 metra od 

priključne ploče do izvoda za 
svetiljku. Nulovanje u stubu sa 
isporukom kabla P/F-Y 16mm2 

dužine 0,50m sa kabel 
papučicama na oba kraja. 

Obračun po komadu.  

kom 10   

46 4.23 Izrada priključka i povezivanje 
dekorativnih svetiljki na napojni 

kabal. 

kom 6   

47 4.24 Dovoz peska i razastiranje u 
kablovski rov ili na trasi 

kablovskog rova u visini od 
20cm. 

m3 31   

48 4.25 Zatrpavanje rovova u slojevima 
sa nabijanjem. 

m 380   

49 4.26 Isporuka  i polaganje trake za 
upozorenje "ENERGETSKI 

KABAL" na visini 200mm od 
napojnog kabla.  

m 380   

50 4.27 Obeležavanje trase kablovskog 
voda u kompletu isporukom i 

postavljanjem kablovskih oznaka 
ugrađenih na betonske temelje. 
Označavanje trase, skretanja i 

krajeva napojnog kabla. 

kompl 1   



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда  
 

15/52 

  

 

51 4.28 Snimanje trase položenih 
kablova. Predaja dokumentacije 

u nadležan geodetski zavod i 
ishodovanje kopije katastarskog 
plana vodova za novopostavljenu 

instalaciju. 

kom 1   

52 4.29 Dovoz opreme na gradilište i 
angažovanje dizalice sa korpom. 

paušal. 1   

53 4.30. Čišćenje gradilišta, odvoz viška 
zemlje i šuta na deponiju na 
teritoriji Grada, a koju odredi 

Investitor. 

kom 1   

54 4.31 Ispitivanje novopostavljenih 
električnih instalacija sa 

izdavanjem odgovarajućeg 
izveštaja o ispravnosti. 

kom 1   

55 4.32 Izrada projekta izvedenog 
stanja. (Po nalogu nadzornog 

organa).  

kom 1   

           УКУПНО    
        
            
          ОСНОВИЦА    
          ПДВ 20%    
          УКУПНО    
       

       
       
       

 
 

8.1. PROJEKAT SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE - PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 
BR. 

POZ. 
OPIS RADOVA JED. 

MERE 
KOLIČINA 
RADOVA 

JEDINIČNA 
CENA 

IZNOS DINARA 

            
  1. PRIPREMNI RADOVI         
            
  Uklanjanje saobraćajnih znakova 

i reklamnih panoa. Rad obuhvata 
bezbedno skidanje svih 

elemenata znaka, vađenje stuba 
sa betonskim temeljom, utovar, 

transport, zatrpavanje rupe 
temelja i dovođenje bankine u 

ispravno stanje. 

        

1.01 Uklanjanje tabli standardnih 
saobraćajnih znakova 

kom. 12.0   

1.02 Uklanjanje saobraćajnih stubova kom. 6.0   
          
   PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:       
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  2. IZRADA SAOBRAĆAJNE 
SIGNALIZACIJE 

        

            
2.01 Nabavka i postavljanje 

standardnih saobraćajnih 
znakova izričitih naredbi, 
opasnosti i obaveštenja 

        

  U cenu standardnog 
saobraćajnog znaka uključena je 

i isporuka i doprema do mesta 
postavljanja, svi elementi za 

pričvršćivanje na nosač, montaža 
znaka na ugrađeni nosač, kao i 

kontrola prema SRPS EN 
12899.Predviđeni materijal za 

izradu lica saobraćajnog znaka je 
materijal klase I i II  

        

            
2,1,01 Znakovi ograničenja i obaveze         

  II-1, ''ukrštanje sa putem sa 
prvenstvom prolaza'', trougao 

dimenzija 900x900x900 mm, sa 
retroreflektujućim osobinama 

klase II, osnova znaka bele boje 

kom. 5.0   

  II-4, ''zabrana saobraćaja u 
jednom smeru", krug dimenzija 

R=600 mm, sa 
retroreflektujućim osobinama 
klase I, osnova znaka crvene 

boje 

kom. 1.0   

  II-45.2, ''kružni tok saobraćaja'',  
krug dimenzija R=600 mm, sa 
retroreflektujućim osobinama 

klase II, osnova znaka bele boje 

kom. 5.0   

          
2,01,2 Znakovi obaveštenja       

   - standardnih dimenzija       
  III-6 "pešački prelaz", kvadratni 

dimenzija 600x600mm, sa 
retroreflektujućim osobinama 

klase II, osnova znaka plave boje 

kom. 9.0   

  III-30 "parking", kvadratni 
dimenzija 600x600mm, sa 

retroreflektujućim osobinama 
klase I, osnova znaka plave boje 

kom. 1.0   

          
  VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 

UKUPNO: 
      

          
2.02 Nabavka i postavljanje 

saobraćajnih stubova sa iskopom 
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i betoniranjem temelja 

  Saobraćajni znakovi se 
pričvršćuju na jednostubni nosač 
pomoću obujmica stavljenih na 
poleđinu znaka. Dužine stubova 
se određuju iz situacija i detalja 

položaja znakova, a prema 
veličini i broju saobraćajnih 
znakova na njima, potrebne 
dubine u temelju i izabranog 

načina pričvršćivanja znaka na 
stub. U cenu jednostubnih i 

višestubnih nosača uključena je 
isporuka i dovoz na mesto 

ugradnje, priprema terena i 
izrade temelja, postavljanje i 

niveliranje, cena pribora za veze 
između elemenata nosača, prečki 

u temelju, zatrpavanje rupa, 
nabijanje i planiranje bankine, 
kao i cena zaptivača protiv kiše 

kao i kontrola kvaliteta 
upotrebljenih materijala 

      

  jednostubni stubovi nosači       
  Saobraćajni stub ø 60mm 

L=3,4m 
kom. 11.0   

  Saobraćajni stub ø 60mm 
L=4,5m 

kom. 5.0   

          
  SAOBRAĆAJNI STUBOVI 

UKUPNO: 
      

          
2.03 Obeležavanje oznaka 

horizontalne  signalizacije na 
kolovozu 

      

  Materijali kojima se izvodi 
horizontalna saobraćajna 

signalizacija treba da budu 
dugotrajni, otporni na habajuće 

dejstvo pneumatika i 
atmosferalija, uz dugotrajno 
očuvanje zadovoljavajućeg 
koeficijenta otpora klizanju. 

Radovi na izvođenju horizontalne 
signalizacije obračunavaju se po 

m2 obojene površine. Cena 
obuhvata razmeravanje na 

terenu, čišćenje i odmašćivanje 
kolovoza, bojenje i kontrolu 

kvaliteta upotrebljenih 
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materijala i izvedenih radova 
prema SRPS EN 1436 

  Neisprekidana razdelna linija, 
širine d=0,12m, belom bojom 

m2 21.00   

  Kratka isprekidana linija tip A, 
širine d=0,12m, rastera 1-1m, 

belom bojom, 

m2 1.56   

  Obeležen pešački prelaz, širine 
3,0m, belom bojom 

m2 42.00   

  Isprekidana linija zaustavljanja, 
u obliku pravougaonika, 

dimenzija 0,5x1,0m, belom 
bojom, 

m2 6.00   

  Polja za usmeravanje 
saobraćaja, belom bojom 

m2 14.50   

  Horizontalna oznaka na kolovozu 
V-15.4 (trougao na kolovozu), 

belom bojom 

m2 4.00   

  Neisprekidana linija za 
označavanje parking mesta, 

širine d=0,10m,  belom bojom, 

m2 1.80   

          
  HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 

UKUPNO:  
      

          
2.04 Saobraćajna oprema       

  Cena saobraćajne opreme 
obuhvata izradu, nabavku, 

transport i montažu saobraćajne 
opreme. Radovi na ugradnji, u 

zavisnosti od vrste opreme, 
obračunavaju se po komadu, m1 

ili m2 

      

  Izrada, nabavka  i montaža 
svetlosnog stuba sa sopstvenim 

napajanjem 

kom. 8.00   

          
  SAOBRAĆAJNA OPREMA 

UKUPNO:  
      

          
  REKAPITULACIJA:       
          



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда  
 

19/52 

  

 

  1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:       
  2. VERTIKALNA  SIGNALIZACIJA:       
  3. SAOBRAĆAJNI STUBOVI:        
  4. HORIZONTALNA 

SIGNALIZACIJA:  
      

  5. SAOBRAĆAJNA OPREMA:       
          
  SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA 

UKUPNO: 
      

      
 PDV     

 SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA 
UKUPNO SA PDV-om: 

    

 
 
 
 
 

 
 

 
Рекапитулација радова 

 ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а 
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА  

ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА 

 

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А  
ПДВ  
УКУПНО СА ПДВ-ом  
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

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

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

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

 

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

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности у време 
подношења понуда(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

3.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона 
и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 
преко подизвођача.   

 
3.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова. 
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4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 
2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - 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; 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). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде 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 Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, 
дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. 
тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. 
став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 
доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је 
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени 
у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 
Ако 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. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
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V  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 
 

Преговарање ће се вршити око цене. Поступку преговарања ће се приступити непосредно након 
отварања понуда у  три круга преговарања, све док се не постигне одговарајућа цена. 
 
 

VI  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 НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
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: Oпштина Бечеј, Трг ослобођења 2, Бечеј са назнаком: ,,Понуда за 
јавну набавку радова на реконструкцији раскрснице улице Милоша Црњанског,Жилински Ендреа, 
Золтана Чуке и Доситејеве, ЈН бр. 23/18.- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 21.06.2018. године  до 12:30 часова. Отварање понуда 
ће се спроводити истог дана у 13:00 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. 
    
Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде 
 Предмер и предрачун радова 
 Доказ о испуњености обавезних услова 
 Инструменти финансијског обезбеђења 

 
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.  
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Бечеј, Трг ослобођења 2, 
21220Бечеј,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова на реконструкцији раскрснице улице Милоша 
Црњанског,Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве, ЈН бр. 23/18- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији раскрснице улице Милоша 
Црњанског,Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве, ЈН бр. 23/18- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова на реконструкцији раскрснице улице Милоша 
Црњанског,Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве, ЈН бр. 23/18- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији раскрснице улице Милоша 
Црњанског,Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве, ЈН бр. 23/18- 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 (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу.  
 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду 
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
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  
 

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

  
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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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. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 
 
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. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин:  
- 50% укупне вредности Уговора – авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана 

потписивања уговора, након што Понуђач преда Наручиоцу:  
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;  
ц) предрачун за плаћање аванса и изјава о наменском коришћењу аванса.  

- 40% укупне вредности Уговора по испостављеним привременим месечним ситуацијама 

сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из 

понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених 

ситуација од стране Наручиоца и 

- 10% укупне вредности Уговора у року до 45 дана, након што Понуђач преда Наручиоцу:  

а) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року; 
б) окончану ситуацију  сачињену на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из понуде  потписане од стране стручног надзира 
ц)  записник о примопредаји објекта сачињен и потписан од стране Комисије за примопредају 
и коначни обрачун 

 
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде и гарантоног рока 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
Гарантни рок за изведене радове износи 24 месеца од дана примопредаје радова. 
9.3. Други захтеви  
 
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. 
Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима. 
 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
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ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште 
на e-mai jovana.topic@becej.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 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. 23/18. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 
(члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок 
да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

mailto:jovana.topic@becej.rs


Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда  
 

27/52 

  

 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
 
16. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 
 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговања ће се приступити 
непосредно након отварања понуда, са понуђачем који је доставио понуду. 
Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђач који учествује у поступку 
преговарања не да своју коначну цену.  
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати 
комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и 
овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника 
понуђача. 
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.  
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 
достављеној понуди.   
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде 
већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет 
предмета набавке. 
Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 

 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.   (Образац изјаве, дат је у поглављу XII 
конкурсне документације). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има 
интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем 
тексту: подносилац захтева). 
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил 
jovana.topic@becej.rs или препорученом пошиљком са повратницом.  
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 
седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 
за заштиту права је дестет 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 захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. 
ЗЈН), 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. 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту 
права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН. 
 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 60.000 динара. 
 
Број рачуна: (број- 840-30678845-06),  
 
Позив на број: 23/18 
 
Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке 
 
Корисник: Буџет Републике Србије. 
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
 
23. 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 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. 
 
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 50% 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 50% 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 
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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 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  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 23/18 
 
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 

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  
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1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 
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2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: радови на реконструкцији раскрснице улице Милоша 
Црњанског,Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве, ЈН бр. 23/18 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања (Аванс  50%) 

 

 
Рок важења понуде (мин. 30 дана) 
 

 

 
Рок извођења (макс. 60 календарских дана) 
 

 

 
Гарантни период (мин. 24 месеци) 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
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_____________________________   ________________________________ 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда  
 

35/52 

  

 

 
VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Закључен у Бечеју, дана ___________ 2018. 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  раскрснице улице Милоша 
Црњанског,Жилински Ендреа, Золтана Чуке и Доситејеве, 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 преговарачког поступка јавне набавке без 
објављивања позива за подношење понуда број 23/18 код Наручиоца, при чему уговорне стране 
сагласно констатују: 

-да је Наручилац, на основу члана 36. Став 1. Тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 
број 68/2015) спровео преговарачки поступак јавне набавке број 23/18; 

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

Извођач је дужaн дa Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише и врати у року од 3 дана 
од дана пријемa. Уколико Извођач не поступи у датом року смaтрaће се да одустaје од своје Понуде, 
а Наручилац ће поступити у складу са чланом 113. став 3. ЗЈН.  

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. 

Члан 3. 

Услови и начин плаћања 
 
Наручилац ће уговорену цену радова из члана 2. исплатити Извођачу, на начин и у роковима 
предвиђеним овим уговором,  уплатом на текући рачун Извођача. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин:  
- 50% укупне вредности Уговора – авансно, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана 

потписивања уговора, након што Понуђач преда Наручиоцу:  
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;  
ц) предрачун за плаћање аванса и изјава о наменском коришћењу аванса.  

- 40% укупне вредности Уговора по испостављеним привременим месечним ситуацијама 

сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из 

понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених 

ситуација од стране Наручиоца и 

- 10% укупне вредности Уговора у року до 45 дана, након што Понуђач преда Наручиоцу:  

а) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року; 
б) окончану ситуацију  сачињену на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из понуде  потписане од стране стручног надзира 
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ц)  записник о примопредаји објекта сачињен и потписан од стране Комисије за примопредају 
и коначни обрачун 
Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а, обзиром да је, сходно 

одредбама Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник Републике Србије“, број 84/04, 
86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15 и 5/2016), Порески  
дужник Наручилац. 

Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, сразмерно проценту примљеног 
аванса и вредности изведених радова, стим што је Извођач у обавези да у целости изврши обрачун 
преосталог износа примљеног аванса у привремној ситуацији која претходи издавњу окoнчане 
ситуације. 
 
            Привремене и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака и морају 
бити оверене од стране надзорног органа пре доставе Наручиоцу 
 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни 
део ситуације.  

 
Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске 

књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач 
доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у 
супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.  

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. 
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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: 

-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 

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. 
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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. 

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. 

Измене током трајања уговора 
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Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења јавне набавке повећати 
обим предмета набавке, стим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 
вредности првобитно закљученог уговора, при чему укпна вредност повећања не може бити већа од 
вредности из члана 39. Став 1. ЗЈН. 

Члан 12. 

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; 

- 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; 
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-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; 

-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. 

- да обезбеди привремену саобраћајну сигнализацију 

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 13. 

Обавезе Наручиоца 

Наручилац је дужан: 

-да код надлежних органа власти изврши пријаву отпочињања радова, сходно прописима; 
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-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. О увођењу извођача у посао потребно 
је сачинити посебан записник. 

-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 

- oбавеза Наручиоца је да изврши све радње које су непходне за реализацију уговора, а нису редмет 
јавне набавке. 

Члан 14. 

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 15. 

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. 
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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.  

Члан 16. 

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 17. 

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 услед неправилног коришћења изведених радова, у 
најкраћем примереном року, односно у року од осам дана од дана рекламације. 
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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 18. 

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 19. 

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 гаранција се предаје наручиоцу у року од 10 
дана од дана закључења уговора и издаје се у висини од 50% 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. 
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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 20. 

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 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 21. 

Одговорност 
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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 22. 

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 23.  

Обавештавање 

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 24. 

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 
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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 25. 

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 26. 

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 27. 

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 28. 

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 29. 

Саставни делови овог уговора су: 

- понуда Извођача број      од                   ., 

- динамички план, 
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- конкурсном документација, 

- инвестиционо - техничка документација.  

Члан 30. 

Број примерака уговора 

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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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке........................[навести предмет јавне набавке, бр ............. [навести редни број јавне 
набавкe], 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 закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке...........................[навести предмет јавне набавке] бр. ......................[навести редни број 
јавне набавкe], поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.  
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                          __________________ 
 

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

 


