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На основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
Гласник РС“  бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-447/2017 од 

дана 07.09.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку од дана 07.09.2017. 
године припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку радова –    Реконструкција спортске хале – 

пројектовање и изградња инсталација климатизације и вентилације – Хала спортова у 

Дудовој шуми, по систему „кључ у руке“  

ЈН К 52/17  
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I     ОПШТИ ПОДАЦИ О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
1) Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број ЈН К 52/17 су радови на реконструкцији спортске 
хале – пројектовање и израдња инсталација климатизације и вентилације – Хала 
спортова у Дудовој шуми, по систему „кључ у руке“.                                             

 

Шифра из ОРН:  

 

• радови на инсталацији вентилације и климатизације - 45331200  

 

2) Контакт 
 

E-mail адреса: javnenabavke@subotica.rs  

Радно време Наручиоца је радним данима од 7,00 до 15,00 часова. 

 

3) Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

4) Процењена вредност јавне набавке: 20.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
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II ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И 

ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК 

ЛОКАЦИЈЕ 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛОВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 

ИЗГРАДЊУ ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ  

ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“ 

УВOД 

 

 Прeдвиђa сe изгрaдњa систeмa вeнтилaциje и климaтизaциje зa Хaлу 
спoртoвa у Субoтици, кoja сe нaлaзи нa кaтaстaрскoj пaрцeли  к.п.19529/1, к.o. 
Стaри грaд, Субoтицa.  
 Систeм зa хлaђeњe и вeнтилaциjу пoстojeћeг прeдмeтнoг oбjeктa би имao 
сврху дa oмoгући пoвoљниjу микрoклиму унутaр oбjeктa у лeтњeм и прeлaзним 
пeриoдимa, при oдржaвaњу спoртских и културних мaнифeстaциja.  
 

MAШИНСКE ИНСTAЛAЦИJE 
 Прeдвиђeни систeм сe сaстojи из климa кoмoрe зa oбрaду вaздухa зa спoљњу 
мoнтaжу сa прoтoкoм вaздухa oд 60.000м3/х. Oвa климa кoмoрa трeбa дa рaди сa: 

• рeциркулисaним вaздухoм - кaдa у прoстoру бoрaви мaњи брoj људи и 
пoтрeбнo je прoстoр сaмo хлaдити, тaкoђe сe рeциркулaциoним рeжимoм 
мoжe oствaрити и пoдхлaђивaњe прoстoрa прe пoчeткa вeћих 
мaнифeстaциja. 

• 100 % свeж вaздух - кaдa у прoстoру бoрaви вeћи брoj људи 

• мeђупoлoжaj - рaд сa дeлимичнo свeжим и дeлимичнo рeциркулисaним 
вaздухoм. 

Климa кoмoрa  трeбa дa сaдржи: 

•  Улaзну сeкциjу сa филтeрoм, 

• Рeкупeрaтoр сa “bypasom”  

• Прaзну сeкциjу (рeзeрвa зa oмoгућaвaњe будућeг прoширeњa) 

• Рaсхлaдну сeкциjу сa eлиминaтoрoм кaпљицa - кaпaцитeт хлaђeњa: 350 kW, 
MEG 35% 

• Вeнтилaтoрску jeдиницу зa убaцивaњe вaздухa сa фрeкфeнтним рeгулaтoрoм 
брoja oбртaja, мoтoр вeнтилaтoрa пoстaвљeн нa aнтивибрaциoнe гумeнe 
пoдмeтaчe. 

• Oдсиснa сeкциja зa унутрaшњи вaздух сa зaштитнoм мрeжoм и филтeрoм нa 
улaзу, 

• Вeнтилaтoрску jeдиницу зa oдсис вaздухa сa фрeквeнтним рeгулaтoрoм брoja 
oбртaja, мoтoр вeнтилaтoрa пoстaвљeн нa aнтивибрaциoнe гумeнe 
пoдмeтaчe. 

 Зa извoр рaсхлaднe eнeргиje прeдвидeти aгрeгaт хлaднe вoдe (chiller), кojи 
путeм пoвeзнoг цeвoвoдa снaбдeвa хлaдњaк климa кoмoрe. Рaсхлaдни aгрeгaт трeбa 
дa имa слeдeћe кaрaктeристикe: 

• кaпaцитeт хлaђeњa: 350 kW 
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• рaсхлaдни мeдиjум: R410a 

• хлaђeни флуид: MEG 35% 
 Урeђaj испoручити сa хидрoмoдулoм у скoпу кojeг сe нaлaзи циркулaциoнa 
пумпa, пoтрeбнoг кaпaцитeтa, eкспaнзиoнa пoсудa, сигурнoсни вeнтил, 
aкумулaциoни рeзeрвoaр (зaпрeминe прeмa прeпoруци прoизвoђaчa aгрeгaтa). 
 Taкoђe зa прaвилнo фунциoнисaњe инстaлaциje прeдвидeти пoтрeбну 
прaтeћу oпрeму и aрмaтуру, кao штo су: хвaтaч нeчистoћa, зaпoрни вeнтили, 
трoкрaки мeшни вeнтил сa мoтoрним пoгoнoм, ручни бaлaнсни вeнтил сa мeрним 
прикључцимa, мaнoмeтри, тeрмoмeтри, oдзрaчнe пoсудe, aутoмaтски oдзрaчни 
вeнтили,... 
Урeђaj испoручити сa: флeксибилним прикључцимa, стaндaрднoм oпрeмoм кoja 
укључуje упрaвљaчкo сигурнoсну oпрeму aгрeгaтa и aнтивибрaциoнe гумeнe 
пoдмeтaчe, eлeктрoкoмaндни oрмaр, рeлej кoнтрoлe фaзa и пуштaњe у пoгoн oд 
стрaнe сeрвиснe службe (испoручиoцa oпрeмe). 
 И климa кoмoрa и aгрeгaт хлaднe вoдe сe пoстaвљaљу нa прeтхoднo 
припрeмљeн бeтoнски плaтo у нeпoсрeднoj близини oбjeктa.  
Рaсхлaдни систeм сe пуни тeрмoфлуидoм (мoнoeлилeн гликoл) кoнцeнтрaциje 35% 
рaди спрeчaвaњa смрзaвaњa. 
 Дистрибуциja вaздухa унутaр oбjeктa вршити рaзвoдoм тeрмoизoлoвaних 
вeнтилaциoних кaнaлa oд пoцинкoвaнoг лимa, дeoницe сa дистрибутивним 
eлeмeнтимa вoдити испoд глaвних кoсих нoсaчa крoвнe кoнструкциje. Зa 
дистрибуциjу вaздухa у прoстoру прeдвидeти пoдeсивe вeнтилaциoнe млaзницe 
(пoдeсив угao дистрибуциje вaздухa у свим прaвцимa). Maњи дeo вaздухa мoжe дa 
сe убaцуje сa дoлњe стрaнe кaнaлa кao и нa цeнтрaлнoj дeoници измeђу тeрeнa, 
путeм вeнтилaциoних рeшeтки сa двa рeдa пoдeсивих лaмeлa и рeгулaтoрoм 
прoтoкa. Сa вeнтилaциoним рeшeткaмa зa убaцивaњe вaздухa сe мoгу пoкривaти 
сaмo зoнe у нeпoсрeднoj близини рaзвoдних кaнaлa. 
 Цeлoкупни oдсис вaздухa сe врши прeкo вeнтилaциoних рeшeтки сa 
фиксним лaмeлaмa, a кoje  трeбa дa су рaспoрeђeнe испoд глeдaлиштa (трибинa). 
 Нa пojeдиним мeстимa кaнaлскoг систeмa трeбa прeдвидeти мoтoрнe 
рeгулaциoнe и зaтвaрajућe клaпнe кoje oмoгућуjу дoвoд рaзличитих кoличинa 
вaздухa пo зoнaмa.  
Прeдвидeти слeдeћe рeжимe вeнтилaциje: 

• дoвoд вaздухa сe врши рaвнoмeрним рaспрoстирaњeм пo цeлoj пoвршини 
хaлe - кaпaцитeт климa кoмoрe 100%, 

• пoвeћaни дoвoд вaздухa нa вeћи тeрeн - цeлoкупни кaпaцитeт климa кoмoрe 
сe дoвoди сaмo нa вeћи тeрeн oтвaрaњeм - кaпaцитeт климa кoмoрe 100%, 

• умeрeни дoвoд вaздухa нa вeћи тeрeн - климa кoмoрa рaди сa 60% прoтoкa. 

• дoвoд вaздухa нa мaњи тeрeн  -  климa кoмoрa рaди сa 50% прoтoкa. 

• oбeзбeдити мoгућнoст нaкнaдних дeфинисaњa рaзличитих мeђупoлoжaja 
прeмa пoтрeби кoрисникa. 

Напомена: Понуђач за нуђену опрему (чилер, клима комомора,...) мора имати 
овлашћење од произвођача опреме за дистрибуцију, сервис и одржавање. 
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AУTOMATСКO УПРAВЉAЊE 
 Вeнтилaциoни систeм мoрa дa функциoнишe пoтпунo aутoмaтски сa 
мoгућнoшћу врeмeнскoг прoгрaмирaњa. У ту сврху прeдвидeти упрaвљaчкo 
рeгулaциoни систeм кojи ћe упрaвљaти сa рaдoм климa кoмoрe и сa мoтoрним 
клaпнaмa, прeмa пoтрeбaмa пojeдиних зoнa oднoснo прeмa пaрaмaтримa дoвoднoг и 
oдвoднoг вaздухa.  
 

ПРATEЋИ EЛEКTРO РAДOВИ 
 Прeдвидeти пoтрeбнe eлeктрo рaдoвe зa прикључeњe нoвoг прeдмeтнoг 
тeрмoтeхничкoг систeмa нa пoстojeћи eлeктрoeнeргeтски систeм. Прeдвидeти 
пoтрeбнe прeпрaвкe нa пoстojeћeм глaвнoм рaзвoднoм oрмaру сa прeшeмирaњeм и 
угрaдњoм нoвe oпрeмe. 
 Пoлaгaњe кaблoвa и кaблoвских рeгaлa зa нaпajaњe чилeрa и климa кoмoрe 
сa свoм прaтeћoм oпрeмoм и мaтeриjaлoм. 
 Нaбaвкa и мoнтaжa рaзвoднoг oрмaрa сa eлeктрoинстaлaциoнoм oпрeмoм и 
шeмирaн зa упрaвљaњe термотехничком oпрeмoм и климa кoмoрoм. 
  Свe кoмплeтнo сa мoнтaжним прибoрoм, oжичeњeм и пoвeзивaњeм у 
функциoнaлну цeлину.    
 

ПРATEЋИ ГРAЂEВИНСКИ РAДOВИ 
 Прeдвидeти изгрaдњу бeтoнскoг плaтoa уз прeдмeтни oбjeкaт зa пoстaвљaњe 
климa кoмoрe и aгрeгaтa хлaднe вoдe. Кoмплeтнo сa уклaњaњeм хумуснoг слoja, 
нaнoшeњeм и нaбиjaњeм туцaникa у дeбљини 20cm и изливaњeм aрмирaнe 
бeтoнскe плoчe мин. дeбљинe 25cm, тaкo дa гoрњa кoтa будe нajмaњe 15cm изнaд 
тлa. Прoцeњeнa пoтрeбнa пoвршинa плaтoa je 10mx10m aли тaчнe димeнзиje 
усклaдити прeмa гaбaритимa климa кoмoрe и aгрeгaтa хлaднe вoдe. 
 Прeдвидeти изгрaдњу зaштитнe oгрaдe oд плeтeнe жицe, oкo плaтoa 
тeрмoтeхничкe oпрeмe. Висинa oгрaдe 2,2m. Кoмплeтнo сa чишћeњeм и фaрбaњeм 
нoсeћих стубoвa oд чeличних цeви, изливaњeм тeмeљa зa истe и изрaдoм 
oтвaрajућих крилa (врaтa) сa мoгућнoшћу зaкључaвaњa. 
 Прoбиjaњe oтвoрa у грaђeвинским прeгрaдaмa зa прoлaз вeнтилaциoних 
кaнaлa, кao и пoпрaвкa oтвoрa сa oпшивaњeм нaкoн пoстaвљaњa кaнaлa. 
 

ПРИПРEMНO ЗAВРШНИ РAДOВИ 
Припрeмни рaдoви oбухвaтajу: 

• Изрaдa прojeктнe дoкумeнтaциje ИДП (кoja служи зa дoбиjaњe oдoбрeњa зa 
извoђeњe рaдoвa) и eлeктрoнскa прoцeдурa зa ЦEOП. 

• oтвaрaњe грaдилиштa 

• прoбнa рaзмeрaвaњa и усaглaшaвaњa 

• упoрeђeњe прojeктa сa ствaрним стaњeм нa oбjeкту 

• приjeм и усклaдиштeњe прeдвиђeнoг мaтeриjaлa, oпрeмe, пoтрeбнoг aлaтa зa 
рaд 

Зaвршни рaдoви нa изрaди инстaлaциja oбухвaтajу: 

• изрaдa упутствa зa рукoвaњe и oдржaвaњe у три примeркa oд кojих jeдaн 
трeбa зaстaклити, урaмити и oкaчити нa виднo мeстo. 

• oбeлeжaвaњe инстaлaциja (нaтписи, симбoли, пoзициje, шeмa) 
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• рaшчишћaвaњe и чишћeњe грaдилиштa 

• oбукa кoрисникa зa рукoвaњe инстaлaциjoм уз испoруку упутствa зa 
рукoвaњe и oдржaвaњe инстaлaциje. 

• тeхнички приjeм и примoпрeдaja инстaлaциje крajњeм кoриснику сa изрaдoм 
извeштaja кojи пoтписуjу службeнa лицa: стручни нaдзoр, прeдстaвник 
извoђaчa рaдoвa грejaњa и рукoвoдилaц рaдoвa. Учeшћe у тeхничкoм 
приjeму и oтклaњaњe примeдби. 

• изрaдa рaдиoничких -извoђaчких дeтaљa нeoпхoднe зa извoђeњe рaдoвa 

Припрeмнo зaвршни рaдoви, трaнспoрт мaтeриjaлa и трoшкoви дoкумeнтaциje зa 
тeхнички прeглeд. 
Нaпoмeнa:  свe oстaлo рaдити прeмa тeхничким нoрмaмa из тe oблaсти, кao и 

прeмa дoгoвoру сa Инвeститoрoм. 

 
ОПИС И РЕДОСЛЕД ИЗРАДЕ 

Извођење радова подразумева израду пројектно-техничке документације 

(Идејни пројекат) са свом неопходном претходном и пратећом 

документацијом, као и саму изградњу предмета јавне набавке, по систему 

„кључ у руке“.  
Понуда Понуђача треба да обухвати: 
А)  ПРОЈЕКТОВАЊЕ:  

Б)  ИЗГРАДЊА: 

 
А) ПРОЈЕКТОВАЊЕ: 

 

Идејни пројекат   

Понуђач је дужан да изради Идејни пројекат са свом неопходном претходном и 
пратећом документацијом, а све у складу са важећим Законом о планирању и 
изградњи и важећим правилником о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката. 
Рок за израду Идејног пројекта почиње даном увођења Понуђача у посао, тј. 
даном потписивања записника о увођењу Понуђача у посао, којом приликом се  
Понуђачу доставља, извод из листа непокретности за предметну парцелу, копија 
плана предметне парцеле, као и решење о именовању лица која ће у име Наручиоца 
(у даљем тексту: представник Наручиоца) пратити израду Идејног пројекта.  
У току израде Идејног пројекта, Понуђач је дужан да сарађује са представником 
Наручиоца. Сарадња се предвиђа као константна комуникација са представником  
Наручиоца, кроз личну комуникацију (састанци представника Наручиоца и 
представника Понуђача), као и електронску размену података и информација. Рок 

који да Понуђач, за израду Идејног пројекта, обухвата и евентуалне исправке 

или допуне Идејног пројекта, који се констатују на састанцима представника 
Наручиоца и представника Понуђача, о чему ће се водити записници. Овако 

описан рок за израду Идејног пројекта, који Понуђач даје у оквиру своје 

понуде, заједно са временским периодом за исходовањем решења о одобрењу 

извођења радова и исходовањем потврде о пријави радова, не може трајати 
дуже од 23 календарска дана.  
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Израђени Идејни пројекат, Понуђач  је дужан предати  представнику Наручиоца. 
Уколико је представник Наручиоца сагласан са предатим Идејним пројектом, о 
томе ће се у писменој форми изјаснити, и писмено обавестити Понуђача 
достављањем  сагласности на израђени Идејни пројекат. 
 
Трајање изјашњења Наручиоца о сагласности на достављени Идејни пројекат, 

не може бити дуже од 1 календарског дана. 

 
Обавеза Понуђача је да, одмах након позитивног изјашњења Наручиоца о Идејном 
пројекту, исти преда надлежном органу ради исходовања решења о одобрењу 
извођења радова, путем централне обједињене процедуре. Наручилац ће овластити 
представника Понуђача да поднесе захтев за исходовање решења о одобрењу 
извођења радова. Трошкове за подношење захтева за исходовање решења о 
одобрењу извођења радова. сносиће Понуђач, те га треба урачунати у понуду. 
Понуђач треба у оквиру своје понуде за понуђени рок, да урачуна и временски 

период за исходовање решења о одобрењу извођења радова и период 

исходовања потврде о пријави радова. 

 

Идејни пројекат се сматра коначно усвојеним од стране Наручиоца, добијањем 
решења о одобрењу извођења радова, те се рачун за израђени пројекат може 
доставити од стране Понуђача најраније са датумом издавања решења о одобрењу 
извођења радова. 
 
Напомена:  

 

• Након исходованог решења о одобрењу извођења радова, Понуђач ће на 
основу овлашћења од стране Наручиоца код надлежног органа исходовати 
потврду о пријави радова. 

• Понуђач је дужан да изради и преда Наручиоцу израђени Идејни пројекат у 
4 оригинална одштампана примерака и 3 дигитална примерка (у 
одговарајућем електонском формату – pdf ili dwg ili dwf (dwfx)), који је 
електронски потписан квалификованим електронским потписом. 

 
Напомена: 
 

• Активност Наручиоца која подразумева изјашњење о достављеном 
Идејном пројекту, не улази у рок дат од стране Понуђача за израду Идејног 
пројекта. Наведена активност Наручиоца, може  трајати најдуже 1 

календарски дан. 
 

• Израђени Идејни пројекат треба да садржи детаљно описане све 

предмерске позиције са одговарајућим количинама по позицијама.   
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Б)  ИЗГРАДЊА: 

 

Рок за изградњу почиње да тече даном потписивања записника почетку грађења, 
између представника Понуђача и представника Наручиоца, којом приликом  се 
врши  примопредаја следеће документације: 
 

• Наручилац предаје Понуђачу: 

- Решење о именовању координатора за извођења радова, 
- Решење о именованом стручном надзору, 

 

• Понуђач предаје Наручиоцу: 

- Решење о именовању одговорног извођача радова, 
- Елаборат о уређењу градилишта, 
- Динамички план изградње, 
- Полису осигурања за материјал, радове и опрему, 
- Полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима. 

 

Рок за изградњу (набавка и монтажа) не може трајати дуже од 67 

календарских дана, а сматра се завршеним, даном потписивања записника о 
примопредаји радова између представника Понуђача и представника Наручиоца 
(без примедби на изведене радове). 
 
Укупан рок за извршење предмета јавне набавке од стране Понуђача, не може 

бити дужи од 90 календарских дана. 
 
ОБАВЕЗЕ ПРИ ИЗГРАДЊИ 

Квалитет материјала и рада мора одговарати описима у пројекту, као и 
одговарајућим техничким прописима, стандардима и нормама.  
 

Код свих радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и 
квалитетног материјала, који мора одговарати постојећим техничким прописима, 
стандардима. 

 
Сва доказивања квалитета уграђеног материјала (атести, прописана мерења 

и лабораторијска испитивања, пробе на градилишту и пробна оптерећења у случају 
када прописи то захтевају), која су прописана пројектом и одговарајућим 
техничким прописима, падају на терет Понуђача и не плаћају се посебно. 

 
Предмерске позиције поред вредности уграђеног материјала и трошкова израде 
треба да  садрже и све остале трошкове везане за извршење радова по пројекту, и 
не плаћају се посебно, а то су : 

• обезбезбеђивање превентивних мера зе безбедан и здрав рад, у складу са 
законом 

• трошкови атестне документације за уграђене материјале и трошкове 
испитивања уграђених инсталација и опреме 
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• сви припремни и завршни радови (рачунајући и израду радионичке 
документације, разних скица, шема и детаља) 

• сав спољни и унутрашњи транспорт материјала, елемената до места 
уграђивања,  

• све потребне помоћне скеле за унутрашњи транспорт и разношење 
материјала до објекта, по објекту и уз објекат,  

• све мере заштите пролазника (ограде, завесе, пешачки тунели) 

• све технолошке и заштитне мере за извођење радова на ниским и високим 
температурама 

• свакодневно чишћење радне површине од отпадака и шута са одвозом са 
градилишта 

• трошкове осигурања 

• извођач је дужан да изведене радове чува и по потреби заштити од 
атмосферских утицаја до примопредаје објекта 

• завршно чишћење објекта са чишћењем застакљених површина. 
 

Све фазе радова морају се извршавати координирано, и предузети све мере 
заштите урађених фаза радова од могућих оштећења приликом извођења наредних 
фаза. Никакви трошкови поправки оштећених, те штемовања или рушења 
погрешно изведених радова неће се признавати. 
 

Накнадни и непредвиђени радови који би били резултат одступања у односу 
на пројекат, а искрсну у току извођења, неће се признати. Цена коју понуђач 
понуди за пројектовање и извођење радова је коначна, без могућности корекције у 
смислу накнадних, непредвиђених или додатних радова. 

 
Надзор над извођењем радова вршиће стручна лица именована од стране 
Наручиоца. 

 
Понуђач је дужан да води сву потребну документацију који чине : 

 
1. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК 

 
Води се у облику увезане књиге са двоструко обележеним страницама 

(оригинал и копија). 
Грађевински дневник води одговорни извођач радова, од дана увођења 

Понуђача у посао, до дана завршетка радова. 
 

У грађевински дневник се свакодневно уписују подаци о току и начину 
извођења радова, као и сви они подаци који могу утицати на сигурност и квалитет 
радова, као и подаци о свим оним радовима који се у следећим фазама неће моћи 
прегледати, временским приликама и температури, евентуалним природним 
догађајима и удесима, приспећу, пореклу и квалитету материјала и опреме који се 
испоручују на градилиште, прегледу градилишта по инспекцијским органима и 
њиховим налазима, као и другим радовима и догађајима од утицаја на сигурност и 
квалитет радова. 
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Уписују се сви они подаци који могу служити као доказ при обрачунавању 
изведених радова, као што су подаци о евентуалним изменама и допунама 
пројеката, застојима и прекиду радова, изменама услова рада, броју запослених и 
њиховој квалификационој структури, механизацији на градилишту. 
 

Надзорни орган и Понуђач водиће коресподенцију преко грађевинског 
дневника у вези са наведеним подацима као и другим проблемима, нарочито у вези 
са одржавањем рокова, прибављањем потребне документације, отклањањем 
уочених недостатака, оценом квалитета, исплатом радова. Путем грађевинског 
дневника Надзорни орган даје Понуђачу сва потребна упутства. 
 

2. ГРАЂЕВИНСКА КЊИГА 
 

Понуђач је дужан да води грађевинску књигу. У грађевинску књигу уписују 
се тачни подаци о мерама и количинама изведених радова. Књига служи као доказ 
(документ) за обрачун радова, а по потреби у грађевинску књигу уцртавају се и 
одговарајуће скице. 
 
 

Све промене уписују се у више боја. Уз обрачунски нацрт могу бити 
прикључени и посебни значајни детаљи, а позивом на грађевински дневник или 
грађевинску књигу, када је, и због чега, и од кога је рађена измена. Обрачунске 
нацрте потписује Надзорни орган и Одговорни извођач радова. 
 

Грађевинска књига води се у два примерка, тако да свака ставка из предмера 
радова има свој засебни лист. По завршетку коначног обрачуна сви листови 
грађевинске књиге (оригинали) се увезују се и предају Наручиоцу. 
 

Све количине наведене у грађевинској књизи које се накнадно не могу 
проверавати, а оверио их је надзорни орган, сматрају се коначно утврђеним 
количинама. 
 

Све исправке у грађевинској књизи морају бити обострано потписане. 
 

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ГРАДИЛИШТУ 
 

Понуђач се обавезује да ће стално на градилишту имати : 
 

• решење о одобрењу извођења радова и потврда о пријави радова  

• идејни пројекат  

• документацију из које се може утврдити да ли се радови изводе према 
постојећим прописима, техничким нормативима и српским стандардима 
(правилници, стандарди, атести, резултати испитивања и друго). 

• извод уписа извођача у привредни регистар 

• грађевински дневник 

• грађевинску књигу 
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• решење о постављању одговорног извођача радова 

• решење о именовању стручног надзора (обезбеђује Наручилац) 

• књигу инспекције 

• шему организације градилишта 

• динамички план извођења радова 

• елаборат заштите на раду 

• другу документацију ако то захтевају важећи прописи или уговор, односно 
именовани стручни надзор 

 
Понуђач је дужан да: 
 

• да писмено упозори Наручиоца, а по потреби и орган који врши надзор о  
наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова 
и примену техничке документације (промена техничких прописа,стандарда 
и норми  

• радове изводи на начин одређен уговором, прописима и правилима струке, 
техничким нормативима и српским стандардима. 

• утврди материјал, уређаје и техничку опрему, који одговарају српским 
техничким условима, или еквивалентним стандардима и другим техничким 
прописима 

• врши квалитативно и квантитативно складиштење материјала 

• преузима сву одговорност за примљен и складиштен материјал 

• квалитет радова, материјала и уређаја који могу утицати на стабилност и 
сигурност објекта и квалитет целокупног објекта, односно радова, 
документује обрађеним резултатима испитивања или испаравама издатим у 
складу са законом или прописима о техничким нормативима и српским 
стандардима или испитивањима предвиђеним у техничкој документацији. 

• изводи радове према документацији на основу које је издата грађевинска 
дозвола, у складу са прописима, стандардима, укључујући стандарде 
приступачности техничким нормативима и стандарду квалитета који важе за 
поједине врсте радова, инсталације и опреме. 

• организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, 
обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја, заштиту околине за време 
трајања грађења. 

• обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине 
(суседних објеката и саобраћајница) 

• обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног 

материјала, инсталације и опреме. 

• води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу 
инспекције 

• обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова 
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КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА 
 

У току извођења радова, Понуђач је дужан да обавља сва потребна 
претходна испитивања и текућа испитивања по врсти, обиму и времену како је то 
предвиђено условима уговора. 
 

Резултате испитивања је Понуђач дужан да достави надзорном органу. 
 
НЕКВАЛИТЕТАН МАТЕРИЈАЛ 
 

Уколико резултати контролних испитивања покажу да квалитет 
употребљених материјла и изведених радова не одговара захтеваним условима, 
надзорни орган је дужан да изда налог Понуђачу да неквалитетан материјал замени 
квалитетним и да радове доведе у исправно стање. 
 

Понуђач је дужан да о свом трошку поступи по налогу надзорног органа. 
 
ОБУСТАВА РАДОВА 
 

Ако Понуђач и поред упозорења и захтева надзорног органа да уклони 
уочене недостатке, настави са неквалитетним извођењем радова, надзорни орган ће 
обуставити радове и о томе ће одмах обавестити Наручиоца. 
 

Ако је на овај начин доведена у питање стабилност грађевине, живот људи 
или суседних објеката, Наручилац има право да захтева да Понуђач поруши 
изведене радове и да их поново изведе о свом трошку на начин који је уговорен. 
 

Са извођењем радова може се поново наставити када Понуђач предузме и 
спроведе одговарајуће мере којима се, према налазу надзорног органа, осигурава 
квалитетно извођење радова. 
 
УМАЊЕНА ВРЕДНОСТ ЗА НЕКВАЛИТЕТАН РАД И МАТЕРИЈАЛ 
 

Надзорни орган признаје у реализацију само квалитетно изведене радове. 
 

Надзорни орган има право да на име неквалитетно изведених радова задржи 
одговарајуће износе од привремене обрачунске или окончане ситуације у висини 
вредности неквалитетно изведених радова, све до потпуног отклањања 
недостатака. 

 
ТРОШКОВИ ИСПИТИВАЊА 
 

Трошкове претходних и текућих испитивања грађевинских материјала, 
полупроизвода и готових производа сноси Понуђач. 
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РАДОВИ КОЈЕ СЕ ПОДРАЗУМЕВАЈУ 
 

Сваки поједини рад који се касније не може контролисати у погледу 
количина и квалитета мора одмах прегледати надзорни орган, а подаци о томе 
уписују се у грађевински дневник и грађевинску књигу. Понуђач је дужан да на 
време обавести надзорни орган о постојању таквих радова јер у противном 
надзорни орган може одбити признање таквих радова или их обрачунати према 
својим податцима или процени. 
 

Понуђач је дужан да на захтев надзорног органа обави потребна откривања 
или отварања извршених радова ради накнадног прегледа и испитивања, а после 
обављених прегледа и испитивања Понуђач је дужан да места на којима су 
спроведена откривања и испитивања санира према упутству надзорног органа. 
 

Трошкове откривања, санирања и накнадних испитивања радова сноси 
Наручилац у случају из претходног пасуса ако се накнадним испитивањем утврди 
да су покривени радови изведени у складу са уговором, а у противном трошкове 
сноси Понуђач. 
 
ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ МАТЕРИЈАЛА 
 

Понуђач је дужан да пре допреме односно употребе одговарајућих 
грађевинских материјала, полупроизвода и готових производа од стручне односно 
овлашћене институције прибави уверење о претходним испитивањима квалитета и 
подобности материјала, полупроизвода и готових производа које намерава да 
употреби, а Понуђач их предаје надзорном органу ради прегледа и давања 
одобрења. 
 

Понуђач не сме употребљавати грађевинске материјале без одобрења 
надзорног органа, а у случају да их употреби, сноси ризик и трошкове које могу из 
те основе настати. 
 
МАТЕРИЈАЛ ИЗ ИНОСТРАНСТВА 
 

Понуђач, уз сагласност Наручиоца, има право да за потребе извођења радова 
увезе материјале који се не могу набавити у Србији, сагласно прописима о увозу 
робе. Увезени материјал мора бити снабдевен атестом организације која је уписана 
у судски регистар за испитивање материјала и конструкције у Србији, чијим 
атестом се потврђује да материјали одговарају уговорним спецификацијама. 
 
ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ 
 

Понуђач је одговоран за употребу материјала и опреме који не одговарају 
уговорном или прописаном квалитету. 
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ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА  
 

За технички преглед објекта Понуђач је дужан да благовремено припреми и 
да на увид надзорном органу оригинал, а припреми фотокопије следеће 
документације комисији за технички преглед : 

• решење о одобрењу извођења радова  

• потврда о пријави радова 

• пројектно-техничку документацију и са овером Понуђача, Наручиоца и 
надзорног органа да је објекат урађен по том пројекту или пројекат 
изведеног објекта 

• уговор о извођењу радова 

• решење о именовању одговорних извођача радова за све радове 

• лиценце за одговорне извођача радова 

• решење о именовању надзорних органа са приложеним лиценцама 

• грађевински дневник, закључен 

• грађевинске књиге 

• књига грађевинске инспекције 

• извештаји о испитивању уграђеног материјала 

• атести за уграђене материјале  

• атести за вариоце и електроде,  

• преглед и контрола димензије мера елемената и конструкције у целини и 
толеранција мера,  

• атести за уграђену опрему 

• изјаве одговорног извођача радова и надзорног органа да предати атести 

одговарају уграђеним материјалима 

• изјаве  одговорног извођача радова и надзорног органа да су радови 
изведени по израђеној пројектно – техничкој документацији, у супротном 
Понуђач је дужан да изради пројекат изведеног објекта.  

 
ПРИЛОГ: 

- Ситуациони приказ предметне парцеле са објектом, Р = 1: 1000, 

 

НАПОМЕНА: Обилазак локације је обавезан како би понуђач детаљно прегледао 
локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве 
понуде, и може се извршити најкасније  један дан пре отварања понуда. Изјава о 
обиласку локације, која се издаје на лицу места приликом обиласка локације, 
саставни је део понуде и Понуђач је обавезан да је достави Наручиоцу уз осталу 
конкурсну документацију (Образац број 11). Пријаве за обилазак локације 
достављају се лично у Секретаријат за инвестиције, Суботица, Трг републике 16, 
или путем електронске поште ма е-маил: nebojsa.pejcic@subotica.rs. Пријаве се 
примају најкасније два дана пре отварања понуда. О термину за обилазак локације 
заинтересовани понуђач ће бити обавештен на исти начин како је поднео пријаву. 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ИЗ ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

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

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

тач. 1) ЗЈН); 

 

 
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 
 

2. 

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

 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење основног суда на чијем подручју се налази 
седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим 
се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење 
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 
суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 
подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде и кривично дело примања 
мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
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привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 
да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 
 

3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 

75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 
 

4. 

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 која је на 
снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
Достављањем потписане и оверене изјаве, Образац број 2 у 
поглављу V ове конкурсне документације. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

 

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

 

Р.б
р. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ: 

1.1 да је понуђач у периоду од 01.01.2014. године 
до дана објављивања позива за подношење 
понуда предметне јавне набавке на порталу 
јавних набавки, извео радове - изградио 
инсталацију климатизације и вентилације за 
спортскe објекте или објекте јавне намене или 
производне или пословне или складишне 
објекте у висини од 40.000.000,00 динара без 
ПДВ-а, од чега за један објекат у вредности од 
30.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

- потврде Наручиоца/Инвеститора за изведене 
радове (Образац број 7). Потврда треба да садрже 
назив, седиште и ПИБ број 
Наручиоца/Инвеститора, назив објекта за који је 
изграђена климатизација и вентилација, вредност 
уговора без ПДВ-а, број уговора и датум његовог 
закључења и извршења, датум и место издавања 
потврде, потпис и печат овлашћеног лица 
Наручиоца/Инвеститора),  

 
- фотокопије страницa окончане ситуације на којој 

се види врста и износ радова који су  предмет 
предметне јавне набавке, са потписима 
одговорног извођача радова и стручног надзора. 

1.2 да понуђач поседује важеће сертификате о 
испуњености услова за примену савремених 
стандарда чије је подручје примене 
грађевински и грађевинско-занатски радови на 
објектима високоградње и нискоградње, и то:  

1. ISO 9001, 
2. ISO 14001 и 
3. ISO 18001, 

 
 
 
 
-   фотокопије важећих сертификата. 

 

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ: 

 Довољним техничким капацитетом се сматра, 
ако понуђач располаже минимално следећом 

опремом: 
- Теретно возило носивости до 2,5 тона –1 
комад, 

- Апарат за заваривање – 2 комада,  
- Платформа (корпа) за дизање терета, – 1 
комад,  
 

 
 
- фотокопија пописне листе или књиговодствене 

картице или књиге основних средстава за опрему 
која је у власништву понуђача, 

 
- уговор о закупу или лизингу, за опрему коју 

користи по основу закупа или лизинга, 
 
- фотокопија очитане саобраћајне дозволе за 

моторна возила са фотокопијама важеће полисе 
осигурања. 
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- за платформу (корпу), доставити важећи стручни 

налаз о извршеном прегледу и испитивању 
опреме за рад на основу закона о безбедности на 
раду. 

 
(Напомена: уговор о закупу треба да се односи на 
временски период најмање до 28.02.2018. године) 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ: 

 Довољним кадровским капацитетом се сматра 
да Понуђач има у радном односу или 
ангажовано другим Уговором у складу са 
Законом о раду, најмање: 
 
1. Одговорни пројектант грађевинских 
конструкција објеката високоградње, 
нискоградње и хидроградње са важецом 
лиценцом 310 или Одговорни пројектант 
грађевинских конструкција објеката 
високоградње са важецом лиценцом 311  
1 извршилац, 

 
2. Одговорни пројектант термотехнике, 
термоенергетике, процесне и гасне технике са 
важецом лиценцом 330 – 1 извршилац, 
 
3. Одговорни пројектант електроенергетских 
инсталација ниског и средњег напона са 
важецом лиценцом 350 – 1 извршилац, 

 
4. Одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско-занатских радова 
на објектима високоградње, нискоградње и 
хидроградње са важецом лиценцом 410 или 
Одговорни извођач радова грађевинских 
конструкција и грађевинско-занатских радова 
на објектима високоградње са важецом 
лиценцом 411 – 1 извршилац, 

 
5. Одговорни извођач  радова термотехнике, 
термоенергетике, процесне и гасне технике са 
важећом лиценцом 430 – 1 извршилац, 

 
6. Одговорни извођач  радова 
електроенергетских инсталација ниског и 
средњег напона са важећом лиценцом 450 – 1 

 
- Фотокопија М-3А или М обрасце Фонда ПИО 

(пријаве на осигурање), за лица која су у радном 
односу код Понуђача, 

 
- Фотокопија уговора о радном ангажовању, 

уколико је лице ангажовано код понуђача по 
другом основу из Закона о раду, 

 
- За лиценциране одговорне пројектанте, 

одговорне извођаче радова и инжењере се 
доставља и копија лиценце и одговарајући доказ 
о року важења лиценце (потврда о року важења 
лиценце издата од Инжењерске коморе Србије из 
које се види да је лиценца важећа на дан 
подношења понуде), 

 
- За лице одговорно за заштиту од пожара 

доставља се важеће Уверење о положеном 
стручном испиту  из области заштите од пожара 
за израду пројекта заштите од пожара, издато од 
Министарства унутрашњих послова у складу са 
Законом о заштити од пожара („Службени 
гласник РС“ бр. 111/09 и 20/15) и Правилником о 
полагању стручног испита и условима за 
добијање лиценце и овлашћења за израду главног 
пројекта заштите од пожара и посебних система и 
мера заштите од пожара („Службени гласник РС“ 
бр.21/12 и 87/13), 

 
- За лице одговорно за заштиту здравља и 

безбедности запослених доставља се: 
 

Важеће уверење о положеном стручном испиту о 
практичној оспособљености за обављање послова 
безбедности и здравља на раду издато од стране 
Министарства рада и социјалне политике Управе 
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извршилац, 
 
7. Одговорни инжењер за енергетску 
ефикасност зграда са важећом лиценцом 381 – 
1 извршилац, 
 
8. Лице одговорно за заштиту здравља и 
безбедности запослених – 1 извршилац, 

 

9. Заваривач са важећим атестом заваривања за 
челик и лекарским уверењем за рад на висини,  
– 2 извршиоца, 

 

10. Радник – монтер, са лекарским уверењем за 
рад на висини,  – 5 извршиоца 

 

Напомена: једно лице може да има више 

лиценци 

за безбедност и здравље на раду, 
 
- За завариваче доставља се: 

Важећи атест заваривања за челик и лекарско 
уверење за рад на висини 
 

- За раднике - монтере доставља се: 
Лекарско уверење за рад на висини 
 

 

4. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ: 

 Обилазак локације је обавезан за 
понуђаче како би понуђач детаљно прегледао 
локацију и добио све неопходне информације 
потребне за припрему прихватљиве понуде. 
Услови и начин обиласка локације  одређени 
су у  Поглављу II и Поглављу VII. 

 

ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
(Образац број 11) 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
� Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује  достављањем 
наведених ДОКАЗА у табеларном приказу, а под редним бројем 4. 
достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 2 у поглављу V ове конкурсне 

документације). 
 

� Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 
1., 2., 3. и 4., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем 
наведених ДОКАЗА у табеларном приказу.    
 

� Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1), 2) и 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 3 у 

поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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� Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. И у 
том случају ИЗЈАВА (чл. 75. ст. 2. ЗЈН, Образац 2 у поглављу V ове 

конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
� Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 
ст. 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 
државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 
су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати 
од стране надлежних органа те државе. 
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IV  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће 
се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда 

са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
важења понуде.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити 
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 
једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем 
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 
називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само 
један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац 
ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине: 

• Образац број 1 – Образац понуде  

• Образац број 2 – Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 

• Образац број 3 – Образац изјаве да је подизвођач поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 

• Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде 

• Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди 

• Образац број 6 – Референтна листа за изведене радове  

• Образац број 7 – Потврда о реализацији раније закључених уговора 

• Образац број 8 – Технички капацитет 

• Образац број 9 – Кадровски капацитет 

• Образац број 10 - Изјава овлашћеног лица  понуђача под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу којом гарантује да ће тражени 
технички и кадровски капацитет имати расположив у периоду извршења 
уговора 

• Образац број 11 – Образац изјаве о обиласку локације 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Саставни део обрасца понуде чини техничка спецификација   

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – 
Реконструкција спортске хале – пројектовање и изградња инсталација климатизације и 
вентилације – Хала спортова у Дудовој шуми, по систему „кључ у руке“                                             

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

Понуђач је уписан у регистар понуђача 

(заокружити одговарајуће) 

     ДА                       НЕ 

  

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 



Реконструкција спортске хале – пројектовање и изградња инсталација  

климатизације и вентилације – Хала спортова у Дудовој шуми, ЈН К 52/17 
 

25/60

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар 

понуђача (заокружити одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

 

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: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар 

понуђача (заокружити одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

Напомена:  

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

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

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

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

  

Име особе за контакт: 

 

 Учесник у заједничкојпонуди је уписан 

у регистар понуђача (заокружити 

одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

  

Име особе за контакт: 

 

 Учесник у заједничкојпонуди је уписан 

у регистар понуђача (заокружити 

одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

  

Име особе за контакт: 

 

 Учесник у заједничкојпонуди је уписан 

у регистар понуђача (заокружити 

одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ – ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА 

ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ – ХАЛА СПОРТОВА У 

ДУДОВОЈ ШУМИ, ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“                                             
 

  без ПДВ-а у РСД са ПДВ-ом у РСД 

1. Цена израде идејног 
пројекта 

  

2. Цена извођења радова 
(изградња) 

  

  

УКУПНА ЦЕНА (1+2): 

 

  

 

Рок за израду Идејног пројекта са 

исходовањем решења о одобрењу 

извођења радова и исходовањем 

потврде о пријави радова: 

у року од _____ дана, почиње даном увођења 
Извођача у посао, тј. даном потписивања записника 
о увођењу Извођача у посао, а завршава се датумом 
исходовања потврде о пријави радова (не дужи од 
23 календарских дана). 

Рок за Извођење радова (рок за 

изградњу): 

 у року од _____ дана, почиње даном потписивања 
записника о почетку грађења објекта, а завршава се 
даном потписивања записника о примопредаји 
радова између представника Извођача и 
представника Наручиоца (не дужи од 67 
календарских дана). 

 

Укупан понуђени рок: 

 

 
У  року од _______ дана. 

Рок важења понуде: _______ дана, од дана отварања понуда (не може да 
износи краће од 60 дана)  

Плаћање: Плаћање се врши у року до 45 дана од дана пријема 
испостављених рачуна, ситуација, на следећи 
начин: 
 
• након пријема рачуна за израђен идејни пројекат - 
рачун се може испоставити најраније са датумом 
издавања решења о одобрењу извођења радова, 
 
• током извођења радова, по месечним 
привременим ситуацијама, овереним од стране 
Стручног надзора, Наручиоца и Извођача, 
 
• окончану ситуацију Извођач може  испоставити 
најраније на дан потписаног записника о 
примопредаји радова (без примедби на изведене 
радове) између представника Извођача и 
представника Наручиоца. Oкончана ситуација мора 
бити најмање 10% од укупне понуђене цене. 
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Гарантни рок: за радове, _______ месеца, од дана примопредаје 
радова (не краћи од 24 месеца), 
за уграђену опрему и материјале, _______  месеца, 
од дана примопредаје радова (не краћи од 12 
месеца) 

 

Напомена: 
- Понуду сачинити према техничкој спецификацији која је предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
- Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача, 
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава 
печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла), 

- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем, 
- У случају да има више члана групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући  
део, обрасца копирати у довољном броју примерка, 

- Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра да је 
  сачињен образац структуре  цене 
- Рок за обавезе Наручиоца, не може трајати дуже од 1 дана,  
- Укупан рок који даје понуђач у оквиру понуде, не може бити дужи од 90 дана, 

(урачунати и период за издавање решења о одобрењу извођења радова и период за 
добијање потврде о пријави радова), а рок за реализацију уговора узимајући у обзир и 
активности Извођача и активности Наручиоца, не може да траје дуже од 91 дан. Понуђач 
је дужан да у обрасцу понуде упише рок у календарским данима, (рачуна се од дана 
увођења извођача у посао). 

 
 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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(ОБРАЗАЦ  2) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 

2. ЗЈН 

 

У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству понуђача 
_________________________________ из _________________________ улица 
______________________ бр. ___,  дајем следећу 
         

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при састављању 
понуде за јавну набавку радова на реконструкцији спортске хале – пројектовање и 
изградња инсталација климатизације и вентилације – Хала спортова у Дудовој шуми, по 
систему „кључ у руке“, број ЈН К 52/17, поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом,  
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(ОБРАЗАЦ  3) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. 

СТАВ 2. ЗЈН 

 

У складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у својству подизвођача 
_________________________________ из _________________________ улица 
______________________ бр. ___,  дајем следећу 
         

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо при састављању 
понуде за јавну набавку радова на реконструкцији спортске хале – пројектовање и 
изградња инсталација климатизације и вентилације – Хала спортова у Дудовој шуми, по 
систему „кључ у руке“, број ЈН К 52/17, поштовали обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ  4) 

 

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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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

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 радова на реконструкцији спортске хале – пројектовање и 
изградња инсталација климатизације и вентилације – Хала спортова у Дудовој шуми, по 
систему „кључ у руке“, број ЈН К 52/17, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу 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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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ ИНСТАЛАЦИЈА 

КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И ВЕНТИЛАЦИЈЕ  

 

Редни  

број 

Назив изведених 

радова 

Назив  

Наручиоца/ 

Инвеститора 

Датум извршења 

Уговора 

Укупна цена радова 

без ПДВ-а 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

По потреби образац се може копирати. 

 Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су подаци у Списку 
изведених радова од 01.01.2014. године до дана објављивања позива за подношење 
понуда, тачни и истинити. 

 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

Назив наручиоца: 

Седиште наручиоца: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

На основу члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ ЗА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НА ОБЈЕКТИМА 

 

Којом потврђујемо да је понуђач _______________________________________________, 

из ____________________________ улица_________________________број____________, 

 

у периоду од 01.01.2014. године до дана објављивања предметне јавне набавке на порталу 
за јавне набавке, извео радове на изградњи:  

 ____________________________________________________________________________, 

                (навести назив објекта за који је изграђена климатизација и вентилација) 

на основу закљученог Уговора број_______________________, од__________________, 

                                                                                                                         (навести датум) 

у износу од  _____________________ динара без ПДВ-а.  

 

Датум завршетка извођења радова: ______________ 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке радова на реконструкцији 
спортске хале – пројектовање и изградња инсталација климатизације и вентилације – Хала 
спортова у Дудовој шуми, по систему „кључ у руке“ и за друге сврхе се не може 
употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________________, телефон: 
_________________. 

 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

Место и датум:                 М.П.         Потпис овлашћеног лица Наручиоца/Инвеститора: 

_________________                            ______________________________________________ 

 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 

материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се подноси уз понуду. 

Понуђач може приложити и потврду другог наручиоца, али само под условом да садржи 

све податке из овог обрасца. 
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(ОБРАЗАЦ 8) 

 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да располажем следећом 
опремом: 

 

Редни  

број 

Назив опреме Ознака и тип Количина Основ располагања 
(власник, закуп, лизинг) 

  

 

   

  

 

 

 

  

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

По потреби образац се може копирати. 

 

Место и датум:                                 М.П.                    Потпис овлашћеног лица Понуђача: 

 

__________________                                                     ________________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 9) 

 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Редни  

број 

Име  

и презиме 

Стручна 

спрема 

Радно место Број лиценце 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

У табелу се достављају докази наведени у Упутству како се доказује испуњењост 

услова. По потреби образац се може копирати. 

 

 

Место и датум:                                 М.П.                    Потпис овлашћеног лица Понуђача: 

 

__________________                                                    ________________________________ 
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(ОБРАЗАЦ 10) 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу располагати 
неопходним техничким капацитетом и кадровским капацитетом за учешће у поступку 
јавне набавке радова на реконструкцији спортске хале – пројектовање и изградња 
инсталација климатизације и вентилације – Хала спортова у Дудовој шуми, по систему 
„кључ у руке“. 

 
1. Којом гарантујем да ћу тражено 1 теретна возила носивости до 2,5 тона имати 

на располагању  у  периоду извршења уговора. 
2. Којом гарантујем да ћу 2 апарата за заваривање имати на располагању у  

периоду извршења уговора. 
3. Којом гарантујем да ћу тражену платформу (корпу) за дизање терета имати на 

располагању у периоду извршења уговора. 
 

Којом гарантујем да ћу имати у радном односу или ангажоване другим уговором у 

складу са Законом о раду : 

 

• Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, 
нискоградње и хидроградње са важецом лиценцом 310 или Одговорни пројектант 
грађевинских конструкција објеката високоградње са важецом лиценцом 311  
1 извршилац, 

 

• Одговорни пројектант термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике са 
важецом лиценцом 330 – 1 извршилац, 
 

• Одговорни пројектант електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са 
важецом лиценцом 350 – 1 извршилац, 

 

• Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских 
радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње са важецом 
лиценцом 410 или Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима високоградње са важецом лиценцом 

411 – 1 извршилац, 

 

• Одговорни извођач  радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне 

технике са важећом лиценцом 430 – 1 извршилац, 

 

• Одговорни извођач  радова електроенергетских инсталација ниског и средњег 
напона са важећом лиценцом 450 – 1 извршилац, 
 

• Одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда са важећом лиценцом 381 – 1 

извршилац, 
 

• Лице одговорно за заштиту здравља и безбедности запослених – 1 извршилац, 
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• Заваривач са важећим атестом заваривања за челик и лекарским уверењем за рад на 
висини,  – 2 извршиоца, 

 

• Радник – монтер, са лекарским уверењем за рад на висини,  – 5 извршиоца 

 

 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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(ОБРАЗАЦ 11) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СПОРТСКЕ 

ХАЛЕ – ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И 

ВЕНТИЛАЦИЈЕ – ХАЛА СПОРТОВА У ДУДОВОЈ ШУМИ, ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У 

РУКЕ“ 

 

 

  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 

 

 

И З Ј А В У 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 
____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 
Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  
радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и добио све 
неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо 
упознати са свим условима пројектовања и градње и да они, сада видљиви, не могу бити 
основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

 

За Наручиоца: _______________________      М.П. 

 (п о т п и с) 

 

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би 

понуђач детаљно прегледао локацију и добио све неопходне информације потребне за 

припрему прихватљиве понуде. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача 

односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ 

ХАЛЕ – ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ И 

ВЕНТИЛАЦИЈЕ – ХАЛА СПОРТОВА У ДУДОВОЈ ШУМИ,  

ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ“ 
 

Закључен између: 
1. Град Суботица, Градска управа Суботица, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 

100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, НБС Управа за трезор, 
коју заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (у 
даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и 

 
2. ____________________________________________________, са седиштем у 

_________________________, улица ________________________________ број ___, 
ПИБ: ___________________________, матични број: _______________________, 
рачун број: __________________________________ код_________________________ 

банке, које заступа директор _________________________(у даљем тексту: Извођач), 
са друге стране 
 

_______________________________                                        __________________________________ 
_______________________________ __________________________________       
_______________________________                                        __________________________________ 
_______________________________                                        __________________________________  
 (остали понуђачи из групе понуђача)                 (назив подизвођача) 
 

Члан 1. 

Уговор се закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН К 52/17, 
при чему уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије", број 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак ради јавне набавке 
радова на реконструкцији спортске хале – пројектовање и изградња инсталација климатизације и 
вентилације – Хала спортова у Дудовој шуми, по систему „кључ у руке“, 
- да  је  Извођач  доставио  понуду  број __________ од __.__.2017.  године  која  у 
потпуности испуњава све услове из конкурсне документације, 
- да Спецификација услова за израду идејног пројекта и извођење радова по основу исте по 
систему „кључ у руке“ Наручиоца и понуда Извођача, се налазе у прилогу овог Уговора и чине 
његов саставни део и 
- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 
уговора  број ********** од ********** године. 
 

Члан 2. 

Предмет овог уговора је извођење радова на реконструкцији спортске хале – пројектовање 

и изградња инсталација климатизације и вентилације – Хала спортова у Дудовој шуми, по систему 
„кључ у руке“, у свему према Спецификацији услова за израду идејног пројекта и извођење радова  
по основу  исте,  и понуди Извођача  број __________ од __.__.2017. године,  која  је  код  
Наручиоца  заведена  под  бројем ************* дана **.**.2017. године, а која је саставни део 
овог Уговора, Конкурсној документацији, важећим позитивно-правним прописима, техничким 

нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора. 
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Извођење радова подразумева израду идејног пројекта и грађење објекта по следећем 
редоследу: 

I - Израда идејног пројекта пројекта (почиње даном увођења Извођача у посао, тј. даном 
потписивања записника о увођењу Извођача у посао, којом приликом се Извођачу доставља, извод 
из листа непокретности за предметну парцелу, копија плана предметне парцеле, као и решење о 
именовању лица која ће у име Наручиоца (у даљем тексту: представник Наручиоца) пратити 
реализацију уговора а завршава се датумом исходовања потврде о пријави радова. 

II – Грађење објекта (почиње даном потписивања записника о почетку грађења објекта, а 
завршава се даном потписивања записника о примопредаји радова). 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди 
радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и 
припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су 
предмет овог уговора. 

 
Члан 3. 

Вредност уговора из члана 1. овога уговора износи: 
 

                    ____________________________ динара без ПДВ 
____________________________ПДВ 

========================================= 
           Укупно:_________________________________динара са ПДВ 

(Словима:    
____/100)  а  све  према понуди бр. од године,  која  је  саставни део овога 
уговора. 
 

Понуђена цена Извођача садржи све његове трошкове, цене пројекта, вредности радова, 
добара и услуга неопходних за извршење уговора, трошкове организације градилишта, осигурања 
и све остале зависне трошкове Извођача. 

Порески дужник је Наручилац, 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). Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а. 
 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на рачун Извођача 

број __________________________________ код ________________________банке. Плаћање се 
врши у року до 45 дана од дана пријема испостављених рачуна односно ситуација, на следећи 
начин: 

- након пријема рачуна за израђен идејни пројекат, рачун се може испоставити најраније 
са датумом издавања решења о одобрењу извођења радова 

- за изведене радове током грађења, по месечним привременим ситуацијама и окончаној 
ситуацији, овереним од стране стручног надзора, Наручиоца и Извођача. 

Окончану ситуацију Извођач може  испоставити најраније на дан потписаног записника о 
примопредаји радова (без примедби на изведене радове) између представника Извођача и 
представника Наручиоца. Oкончана ситуација мора бити најмање 10% од укупне понуђене цене. 

Извођач испоставља рачуне и ситуације са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг 
слободе  1. ПИБ 100444843, матични број 08070695, броја рачуна 840-27640-46, Народна банка, 
Управа за  трезор. 

Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Раздео 4, глава 08, 
програм 14, шифра пројекта П8, функција 860, економска класификација 512931. 
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Члан 5. 

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) 

дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 
10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 15 
(петнаест) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак 
рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана 
за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором и у 
случају кад се стекну услови за једнострани раскид уговора од стране наручиоца.  
 

Члан 6. 

Извођач је дужан да изради идејни пројекат у складу са спецификацијом која је саставни 
део конкурсне документације. 

Извођач се обавезује да пројектну документацију из става 1. овог члана изради стручно и 
квалитетно, према правилима струке и са пажњом доброг привредника, а у свему према добијеној 
Спецификацији услова за израду идејног пројекта и извођења радова по основу исте, и осталим 
условима и налозима Наручиоца, уз поштовање свих важећих прописа Републике Србије, као и 
важећих норми и стандарда за врсту пројектовања које је предмет уговора. 

Понуђач је дужан да изради и преда Наручиоцу израђени Идејни пројекат у 4 оригинална 
одштампана примерака и 3 дигитална примерка (у одговарајућем електонском формату – pdf ili 
dwg ili dwf (dwfx)), који је електронски потписан квалификованим електронским потписом. 

 

Члан  7. 

Извођач је дужан да изради Идејни пројекат, исходује решење о одобрењу извођења радова 
и исходује потврду о пријави радова, у року од _____ дана од увођења Извођача у посао. 

Извођач је дужан да грађење објекта изведе у року од _____ дана од дана потписивања 
записника о почетку грађења објекта. 

Укупан рок за реализацију уговора од стране Извођача износи ______  дана. 
Рок за обавезе Наручиоца, не може трајати дуже од 1 дана, и нису саставни део рокова 

датих од стране Извођача. 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

 

Члан 8. 

Извођач се обавезује да грађење објекта изведе стручно и квалитетно, према правилима 
струке и са пажњом доброг привредника, а у свему према пројектно-техничкој документацији, 
задатку и осталим условима и налозима Наручиоца, уз поштовање свих важећих прописа 
Републике Србије, као и важећим нормама и стандардима за врсту радова-грађења које је предмет 

уговора. 
Члан  9. 

Извођач се обавезује да за све време израде идејног пројекта из члана 6. става 1. овог 
Уговора без посебне накнаде поступи по примедбама и сугестијама Наручиоца, као и да у случају 
суштинских недостатака пројектног решења констатованих приликом предаје објекта Наручиоцу, 
без посебне накнаде изврши неопходне корекције у роковима које одреди Наручилац. 

 
Члан 10. 

Извођач се обавезује да, без претходне сагласности Наручиоца, неће током рада и након 
завршетка радова и реализације Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим лицима 
документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини, било у 
деловима. 
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Члан 11. 

Рок за реализацију уговора се продужава на захтев Извођача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом  Извођача, 
- у случају елементарних непогода и дејства више силе, 
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца, 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач. Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној 
форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од дана 
сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе 
постигну писани споразум. 

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

 
Члан 12. 

Ако се од стране Стручног надзора уписом у грађевински дневник утврди да радови 
Извођача имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач је дужан да приступи отклањању тих 
недостатака у року од два дана, те да исте отклони у примереном року. 

Уколико Извођач не приступи отклањању констатованих недостатака у квалитету и грешке 
у року из става 1. овог члана, Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење 
посла. 

 
Члан 13. 

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и 
неиспуњавања обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, 
може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. 

 
Члан 14. 

Уколико Извођач не поступа у уговореном року из члана 7. овог уговора односно по 
динамичком плану извођења радова, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну у износу од 
0,5‰ дневно, од укупне вредности уговорених радова за сваки дан закашњења, а највише 10% од 
уговорене вредности радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 

умањењем ситуације. 
Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду стварне штете коју Извођач проузрокује 

Наручиоцу. 
 

Члан 15. 

Наручилац се обавезује да: 
 

- изврши обезбеђење плаћања по члану 3. овог уговора, 
- формира Комисију за увођење Извођача у посао, 
- ради израде пројекта, предмета уговора стави на располагање Извођачу све потребне податке, 
- даје стручна објашњења на захтев Извођача, 
- именује стручни надзор, 
- уведе Извођача у посао, 
- формира Комисију за примопредају радова. 

 
Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицима која ће вршити стручни надзор уз 

обавезно достављање решења о вршењу надзора, фотокопија лиценци и контакт телефона 
надзорних органа. 
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Стручним надзором се обезбедује: 
- контрола да ли се радови изводе према одобрењу за изградњу и техничкој 

документацији на основу које је извршена пријава почетка радова, 
- контрола и провера квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, 

стандарда и техничких норматива, те контролу количина према пројектној документацији, 
-  провера да ли постоје докази о квалитету материјала (атести), 
- контрола да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће благовремено 

обавештавати Наручиоца, 
- давање упутстава Извођачу радова, 
- сарадња са пројектантом ради решавања технолошких и организационих решења за 

изводење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова. 

 

Члан 16. 

Извођач се обавезује да: 

- обезбеди превентивне мере зе безбедан и здрав рад, у складу са законом; 
- да писмено упозори Наручиоца, а по потреби и орган који врши надзор о наступању 

непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке 
документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета); 

- радове изводи на начин одређен уговором, прописима и правилима струке, техничким 

нормативима и српским стандардима; 
- изради динамички план; 
- утврди материјал, уређаје и техничку опрему, који одговарају српским техничким 

условима, или еквивалентним стандардима и другим техничким прописима; 
- врши квалитативно и квантитативно складиштење материјала; 
- преузима сву одговорност за примљен и складиштен материјал; 
- квалитет радова, материјала и уређаја који могу утицати на стабилност и сигурност 

објекта и квалитет целокупног објекта, односно радова, документује обрађеним резултатима 
испитивања или исправама издатим у складу са законом или прописима о техничким нормативима 
и српским стандардима или испитивањима предвиђеним у техничкој документацији; 

- изводи радове према документацији на основу које је издато решење о одобрењу 
извођења радова, односно идејном пројекту, у складу са прописима, стандардима, укључујући 
стандарде приступачности техничким нормативима и стандарду квалитета који важе за поједине 
врсте радова, инсталације и опреме; 

- организује градилиште на начин којим ће обезбедити приступ локацији, обезбеђење 
несметаног одвијања саобраћаја, заштиту околине за време трајања грађења; 

- постави градилишну таблу; 
- обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних 

објеката и саобраћајница); 
- обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 

инсталације и опреме; 
- води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу инспекције; 
- обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова; 
- на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача 

радова, односно документацију на основу које се објекат гради; 
- у року од 8 дана од дана пријаве градилишта осигура радове, материјал и опрему од 

уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави 

Наручиоцу полису осигурања, оригинал, са важношћу за цео период извођења радова; 
- да у року од 8 дана од дана пријаве градилишта достави Наручиоцу полису осигурања 

од одговорности према трећим лицима и стварима, оригинал са важношћу за цео период грађења 
објекта, у свему према важећим законским прописима и 

- изврши све друге обавезе наведене у спецификацији услова за израду идејног пројекта и 

извођења радова по основу исте по систему „кључ у руке“. 
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Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на раду 
приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са Законом и то за све време 

припреме и извођења радова. 
Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду 

проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом уговору, а 
која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о свом трошку и о 
истима одмах обавестити Наручиоца. 

 
Члан 17. 

Квалитет материјала и рада Извођача, мора одговарати пројекту, одговарајућим техничким 
прописима, стандардима и нормама у грађевинарству. 

Сва доказивања квалитета уграђеног материјала (атести, прописана мерења, пробе на 
градилишту и пробна оптерећења у случају када прописи то захтевају), а која су прописана 
пројектом и одговарајућим техничким прописима падају на терет Извођача и не плаћају се 
посебно. 

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

Извођач је одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом квалитету. 
 

Члан 18. 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и 
стручни надзор, најкасније 7 дана пре завршетка радова, а дан завршетка радова уписује се у 
грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року до 15 дана од завршетка 
радова.  

Комисију за примопредају радова чине три представника Наручиоца који су стручњаци из 
предметне области и најмање по један представник стручног надзора и Извођача. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.  

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу попуњене 
одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) примерка са приложеним атестима. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу Изјаву да су радови 
изведени сагласно пројектно техничкој документацији. 
 

Члан 19. 

Гарантни рок за изведене радове је ____ месеци, рачунајући од дана потписивања 
записника о извршеној примопредаји радова. 

За уграђену опрему гарантни рок износи ____ месеца, рачунајући од дана потписивања 
записника о  извршеној примопредаји радова. 

Извођач је обавезан да, на дан потписивања записника о примопредаји радова, који су 
предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђени материјал и 
опрему, као и упутства за руковање. 

 
Члан 20. 

Извођач се обавезује да Наручиоцу истовремено са записником о примопредаји изведених 
радова преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне 
вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 15 (петнаест) дана дужи од истека 
гарантног рока.  

Банкарска гаранција треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ:  
100444843, матични број. 08070695, броја рачуна: 840-27640-46,  Народна банка, Управа за трезор. 
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Члан 21. 

Отклањању грешака, односно недостатака које утврди Наручилац у гарантном року, 
Извођач мора да приступи у року од 5 дана од дана писменог позива Наручиоца, а да исте изврши 
у примереном року у зависности од врсте недостатка. 

Ако Извођач не приступи отклањању у року из претходног става, Наручилац ће активирати 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. 

 
Члан 22. 

Извођач је дужан да све радове током грађења објекта извршава координирано уз  
предузимање мера заштите изведених радова, ради заштите од могућих оштећења. 

Никакви трошкови оштећења, штемовања или рушења погрешно изведених радова неће се 
признавати. 

Накнадни и непредвиђени радови који би били резултат одступања од програма рада 
предвиђеног пројектом и предмером, а искрсну у току извођења, неће се признати. 

Цена коју понуђач понуди за пројектовање и извођење радова је коначна без могућности 
корекције у смислу накнадних, непредвиђених или додатних радова. 
 

Члан  23. 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 
 

- ако Извођач у року од 8 дана од дана пријаве градилишта 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 дана, а о узроцима не обавести 
Наручиоца, као и ако Извођач не изведе 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 пројекти односно извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама 
Наручиоца, техничке контроле или стручног надзора у примереном року у складу са Законом о 
планирању и изградњи, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције  за 
добро извршење посла. 

 
Члан  24. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 
У  случају  раскида  уговора,  Извођач  је  дужан  да  изведене радове  обезбеди од пропадања. 

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор. 
 

Члан 25. 

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, као и других 
позитивних законских прописа из ове области. 
 

Члан 26. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности, сагласношћу 
уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 
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Члан 27. 

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у 

противном нерешене спорове путем надлежног суда у Суботици. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе представљају израз њихове стварне воље. 
 

Члан 28. 

Овај уговор је сачињен у 10 (десет) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 8 
(осам) примерака, а Извођач 2 (два) примерка. 
 
 
Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
• Прилог бр. 1. Понуда Извођача; 
• Прилог бр. 2. Спецификација услова за израду идејног пројекта и извођења радова; 
 
 
 
          НАРУЧИЛАЦ:                         ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 

    Начелник Градске управе                                               
         Града Суботице                                                       
__________________________                                          __________________________  

   Марија Ушумовић Давчик,                                                                               , директор 
          мастер правник                                            
                       

 

 

 

 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом 
Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.  
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел 

уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
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VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ  

      САЧИЊЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Тражени сертификати за пословни 
капацитет могу бити и на Енглеском језику. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и контакт 
телефон.  

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: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг 
слободе 1, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – реконструкција спортске 

хале – пројектовање и изградња инсталација климатизације и вентилације – Хала 

спортова у Дудовој шуми, по систему „кључ у руке“, број ЈН К 52/17 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се може и лично предати у Градској управи, Суботица, Трг 
слободе 1, у Градском услужном центру, пријемно место 16. или 17.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању 
поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 
    Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 

Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име 
подносиоца понуде.  

Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико 
постоје исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.  

 
Понуда мора да садржи попуњен, оверен и потписан: 

• Образац број 1 – Образац понуде 

• Образац број 2 – Образац изјаве о поштовању обавеза за понуђача 

• Образац број 3 – Образац изјаве о поштовању обавеза за подизвођача 

                                         (у случају да има подизвођача) 

• Образац број 4 – Образац трошкова припреме понуде (није обавезно) 

• Образац број 5 – Образац изјаве о независној понуди 

• Образац број 6 – Референтна листа за изведене радове 
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• Образац 7 – Потврда о реализацији раније закључених уговора 

• Образац 8 – Технички капацитет 

• Образац 9 – Кадровски капацитет 

• Образац 10 – Изјава овлашћеног лица понуђача 

• Образац 11 – Изјава о обиласку локације 

• Модел уговора  

• Докази за обавезне услове 

• Докази за додатне услове 

• Понуђач  је дужан да приликом подношења понуде приложи банкарску гаранцију, 

као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде; 

• Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске 
гаранције за добро извршење посла; 

• Оригинал обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске 
гаранције за отклањање грешака у гарантном року.  

• Споразум за представника групе понуђача (у  случају да понуду подноси група 
понуђача)  

• Друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној 
документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 

 
3. ПАРТИЈЕ  

 

Предметна набавка није обликована по партијама. 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, 

Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: 
 ,,Измена понуде за јавну набавку радова – реконструкција спортске хале – 

пројектовање и изградња инсталација климатизације и вентилације – Хала спортова 

у Дудовој шуми, по систему „кључ у руке“, број ЈН К 52/17  - НЕ ОТВАРАТИ  или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова – реконструкција спортске хале – 

пројектовање и изградња инсталација климатизације и вентилације – Хала спортова 

у Дудовој шуми, по систему „кључ у руке“ , број ЈН К 52/17  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
“Опозив понуде за јавну набавку радова – реконструкција спортске хале – 

пројектовање и изградња инсталација климатизације и вентилације – Хала спортова 

у Дудовој шуми, по систему „кључ у руке“, број ЈН К 52/17  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
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 „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – реконструкција спортске 

хале – пројектовање и изградња инсталација климатизације и вентилације – Хала 

спортова у Дудовој шуми, по систему „кључ у руке“, број ЈН К 52/17  - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

   
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1) 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, 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 из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН 
и то податке о:  

 

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

• 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 III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање се врши у року до 45 дана од дана пријема испостављених рачуна, 
ситуација, на следећи начин: 

- након пријема рачуна за израђен идејни пројекат, рачун се може испоставити 
најраније са датумом издавања решења о одобрењу извођења радова 

- за изведене радове током грађења, по месечним привременим ситуацијама и 
окончаној ситуацији, овереним од стране стручног надзора, Наручиоца и Извођача. 

Окончану ситуацију Извођач може  испоставити најраније на дан потписаног 
записника о примопредаји радова (без примедби на изведене радове) између представника 
Извођача и представника Наручиоца. Oкончана ситуација мора бити најмање 10% од 
укупне понуђене цене. 

 

Извођач испоставља рачун и ситуације са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг 
слободе 1. ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, броја рачуна: 840-27640-46, Народна 
банка, Управа за трезор. 

 

9.2. Захтеви у погледу  гарантног рока 

Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 24 месеца од дана 
примопредаје радова. Гарантни рок за уграђену опрему и материјале, је минимум 12 
месеци, од дана примопредаје радова. 

 

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 

радова) 

Укупан рок који да Понуђач у оквиру понуде (Образац бр. 1), не може бити дужи 
од 90 дана, а рок за реализацију Уговора узимајући у обзир и активности Понуђача и 
активности Наручиоца, не може да траје дуже од 91 дана. Понуђач је дужан да у обрасцу 
понуде упише рок у календарским данима, (рачуна се од од дана увођења извођача у 
посао). 
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Место извођења радова: Суботица, Хала спортова у Дудовој шуми. Детаљнији опис 
места извођења радова се налази у спецификацији услова за израду идејног пројекта и 
извођења радова. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од Понуђача продужење рока важења понуде.  

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена у понуди 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, до коначне реализације уговора.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 
Попуст на понуђену цену није дозвољен. 
 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде са назначеним износом не мањим од 3% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и 
роком важности 30 дана од рока важности понуде, која мора бити неопозива, без права на 
приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца са 

назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, матични број: 

08070695 број рачуна: 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор. Поднета 
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 
износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  
1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 

понуду; 
2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 

набавци;  
3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро 

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 
4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за 

објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену 
трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 



Реконструкција спортске хале – пројектовање и изградња инсталација  

климатизације и вентилације – Хала спортова у Дудовој шуми, ЈН К 52/17 
 

53/60

 
2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за 

банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана 
закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не 
мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити 
краћи од рока одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено 
роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и 
одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

3. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на 
дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока 
одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања 
(датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да 
писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и 

тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 

 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана 
закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од 
укупне вредности уговора, са роком важности који је 15 дана дужи од уговореног рока за 
завршетак радова, у корист  Наручиоца са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг 

слободе 1, ПИБ: 100444843, матични број: 08070695 број рачуна: 840-27640-46, 

Народна банка, Управа за трезор. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
се продужити. 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором.  

 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
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Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року - Изабрани 
понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску 
гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у 
гарантном року се издаје у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист 
Наручиоца са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, 

матични број: 08070695 број рачуна: 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор. 
Рок важности банкарске гаранције мора бити 15 дана дужи од гарантног рока. Наручилац 
ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да 
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити 
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења 
ће бити враћена.  

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 
такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање 
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  
понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање 
понуде.  

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  



Реконструкција спортске хале – пројектовање и изградња инсталација  

климатизације и вентилације – Хала спортова у Дудовој шуми, ЈН К 52/17 
 

55/60

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације”, ЈН К 

52/17”, заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Град Суботица, 
Градска управа, Трг слободе 1, 24000 Суботица, или путем електронске поште на e-mail: 
javnenabavke@subotica.rs. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на email: javnenabavke@subotica.rs радним даном 
у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова, примљени 
захтев ће се евидентирати са датумом када је и примљен. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на е-mail: javnenabavke@subotica.rs  радним 
даном након истека радног времена наручиоца, то јест након 15,00 часова, примљени 
захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs   у данима 
када наручилац не ради, (викендом или у данима државног празника)  примљени захтев ће 
се евидентирати првог  радног дана у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 
часова до 15,00 часова. 

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. ЗЈН, и то: 

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

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 
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.  
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  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  
 

16. 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. 
 

17. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако: 
1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове  
3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  
4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом 

6. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у  

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 
набавке: 

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а; 
(2) учинио повреду конкуренције;  
(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   
(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. 

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  
1. исправа о наплаћеној уговорној казни;  
2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  
3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором;  
6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони 
односи; 
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7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 

18. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 

Наручилац ће одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда. 

Докази из става 1.ове тачке су:  
1) исправа о наплаћеној уговорној казни;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  
3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама. 

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је  

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 
истоврстан. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 
овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом 
на e-mail: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на 
адресу наручиоца. 
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Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске 
поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs радним даном у току трајања радног времена 
наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са 
датумом када је и примљен. 

Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске 
поште на e-mail: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након истека радног времена 
наручиоца то јест након 15 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца 
следећег радног дана. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После 
доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози 
за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока.  

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

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

         (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 
извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

        (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Град Суботица, Градска управа; јавна набавка број ЈН К 52/17;  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

          (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 
је извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1, или  

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава), или 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 
ЗЈН и другим прописом. 
 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.  
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20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 
5) Закона.  
 

21. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ  

 
Обилазак локације је обавезан како би понуђач детаљно прегледао локацију и 

добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде, и може се 
извршити најкасније  један дан пре отварања понуда. Изјава о обиласку локације, која се 
издаје на лицу места приликом обиласка локације, саставни је део понуде и Понуђач је 
обавезан да је достави Наручиоцу уз осталу конкурсну документацију (Образац број 11). 
Пријаве за обилазак локације достављају се лично у Секретаријат за инвестиције, 
Суботица, Трг републике 16, или путем електронске поште ма е-маил: 
nebojsa.pejcic@subotica.rs. Пријаве се примају најкасније два дана пре отварања понуда. О 
термину за обилазак локације заинтересовани понуђач ће бити обавештен на исти начин 
како је поднео пријаву. 

 
22. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Рок за подношење понуде је 12.10.2017. године до 11,00 часова. 

 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније до 12.10.2017. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања. 
 

23. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Јавно отварање понуда отпочеће 12.10.2017. године у просторијама Наручиоца, у 
Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12,00 часова, у Старој Градској кући, други спрат, 
канцеларија 210-1. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању 

понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање понуђача. 
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и 

овлашћени представници понуђача. 
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