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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-404-613/2017 од 

27.11.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку од 27.11.2017. године 
припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку услуге израде пројектно техничке документације 
за објекат за прихват садржаја септичких јама – „Лудашко језеро“ 

ЈН К 77/17 

 

Конкурсна документација садржи: 
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I     ОПШТИ ПОДАЦИ О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1) Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број ЈН К 77/17 су услуге на изради пројектно техничке 
документације за објекат за прихват садржаја септичких јама – „Лудашко језеро“ 

 

Шифра из ОРН: Услуге техничког пројектовања у грађевинарству за 
нискоградњу - 71322000 

 

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. 
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II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ  

 
PROJEKTNI ZADATAK 

 
Tehnički podaci za projektovanje su tehnički zahtevi za budući objekat u sistemu prihvata 
sadržaja septičkih jama (u daljem tekstu otpadnih voda) u sklopu PPOV naselja Palić. 
 
Tehničke podatke je potrebno uskladiti sa: zahtevima održavanja, pravilima struke i tehničkim 
normama i tehnologijama izgradnje. 
 
Funkcija predviđenog objekta je prihvat sadržaja septičkih jama iz transportnih vozila na 
postojećoj lokaciji PPOV Palić. Lokacija se nalazi u zoni zaštite Prirodnog rezervata Ludaš.  
 
Predmetni projekat se deli na hidrotehničko, elektro i saobraćni deo. Hidrotehnički objekat se 
sastoji od četiri komore. Tri komore je predviđeno za prihvat otpadnih voda i jedna komora za 
smeštaj pumpnih agregata i pripadajuće zatvaračnice nizvodno od komora. Uzvodno od komora 
se postavlja prihvatna jednica sa drobilicom. Pored navedenog hidrotehničko rešenje obuhvata i 
cevne veze. Elektro deo obuhvata rešenja elektromotornog pogona, merno regulacione i 

upravljačke elemente. Saobraćajni deo obuhvata prilazni put između postojeće tvrde 
saobraćajnice sa platoom za transportna vozila na mestu istakanja. 
 
Glavni zahtevi za tehničko rešenje su sledeći: 
 

Horizontalni položaj objekta: 

 

• okvirna lokacija je data na prilogu  situacija; 
 
Projekat konstrukcija: 

 

• poluukopani objekat; 

• maksimalna dubina ukopavanja komora je do 1,5 m; 

• maksimalna korisna visina otpadne vode u komorama  je Hmaks = 1,5 m; 

• ukupna korisna zapremina V = 40 m3; 
� broj mokrih komora 3 kom i 1 suva komora 
� korisna zapremina većih mokrih komora 2 x 15 m3; korisna zapremina manje 

komore 1x10 m3,  veličina suve komore prema hidrotehničkom rešenju; 

• donju ploču, gornju ploču i zidove predvideti od armiranog sulfatnootpornog 
vodonepropusnog betona MB 30 V10; 

• zaštita unutrašnjih površina i spoljna zaštita betona koji je u kontaktu sa vazduhom  na 
bazi kristalizacije ili epoksidnog premaza; 

• unutar komora formirati  
� podužni i poprečni pad minimalno 2 %,  
� vute pod uglom od 45°, dužina stranice vute pored pravog ugla minimalno 30cm, 
� centralnu kinetu prečnika 200 mm; 

• formirati otvore na uzvodnom i nizvodnom delu u gornjoj ploči svake komore po celoj 
širini objekta, druga dimenzija poklopca je minimalno 80 cm; 

• poklopac predvideti od montažnih zatvorenih rešetkastih poliesterskih ploča; 
 

 

 



Услуга израде пројектно техничке документације за објекат за прихват 
садржаја септичких јама – „Лудашко језеро“, ЈН К 77/17 

 

5/41

Hidrotehnički projekat: 

 

•••• predvideti jednu komoru za prihvat otpadnih voda vanrednih kvaliteta koji se mogu 
upuštati u sistem kanalisanja produženo V1 = 10 m3; 

•••• predvideti dve komore za prihvat ostalih kvaliteta otpadnih voda V2 i 3 = 2 x 15 
m3,predvideti suvu komoru za smeštaj pumpnih agregata i elemente zatvaračnice; 

•••• obezbediti jedan priključak sa “Storz” spojnicom adekvatnog prečnika (pražnjenja iz 
vozila se vrši pumpom maks kapaciteta do Q = 23 l/s); 

•••• visinski položaja platoa i ispusta rešiti tako da bude obezbeđeno i gravitaciono pražnjenja 
iz transportnih vozila; 

•••• obezbediti mogućnost punjenja svakog bazena putem cevovoda i adekvatnih zatvarača na 
elktro motorni pogon uz mogućnost automatskog upravljanja, 

•••• obezbediti međusobnu komunikaciju između dve veće komore sa mogućnošću 
automatskog otvoranja i zatvaranja; 

•••• između priključka za istakanje iz vozila i komora predvideti: 
� merenje protoka elektromagnetnim meračem protoka; 
� merenje pH vrednosti; 
� merenje elektroprovodljivosti; 
� merenje nivoa H u svakoj komori; 
� mogućnost automatskog i ručnog blokiranja upuštanja u slučaju nedozvoljene 

veličine : pH,  elektro provodljivost, H i u slučaju neovlašćenog korišćenja; 
� predvideti drobilicu (macerator) adekvatnog kapaciteta; 

 

•••• predvideti kapacitet pumpe za pražnjenje većih komora Q = 4 l/s sa frekvetnom 
regulacijom, i oko 0,6 l/s za manju komoru, potrebna visina dizanja pumpe prema 
hidruličkom proračunu; 

•••• tip pumpe za transport otpadne vode: suva izvedba, jednokanalna i vortex predviđen za 
transport očekivane vrste otpadne vode (mulj, masnoća iz septičkih jama korisnika, 
pretežno domaćinstava i poljoprivrednih gazdinstva); 

•••• predvideti miksere u svakoj komori za održavanje suve materije u suspenziji; 

•••• predvideti sigurnosni preliv iz većih komora sa izlivom u postojeću glavnu crpnu stanicu; 

•••• obezbediti temeljni ispust u postojeću glavnu crpnu stanicu; 

•••• predvideti ventaliciju suve komore; 

•••• dati rešenje cevnih veza uzvodno između “Storc” spojnice i komora sa mogućnošću 
obezbeđivanja manupilasanja prema svakoj komori; 

•••• dati hidrotehničko rešenje u suvoj komori i potisnog voda do priključka ispred budućeg 
peskolova; 

•••• predvideti kapiju za ulaz vozila sa automatskim otvaranjem na osnovu identifikacije 
ovlašćenih lica; 

•••• dati rešenje odvoda atmosferskih voda predviđenih objekata u skladu sa postojećim 
projektnim rešenjem; 
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Elektromotorni pogon i upravljanje: 

• izraditi projekat elektromotornih pogona na osnovu hidrotehničkog rešenja; 

• napajanje izvesti iz postojećeg objekta PPOV Palić (ukoliko nema dovoljno kapaciteta, 
napajanje izvesti sa stubne trafo stanice na lokaciji); 

• nadzor i upravljanje instalisanom opremom predvideti lokalno (GRO objekta) i daljinski 
(PPOV Palić i PPOV Subotica). 

• predvideti automatsku identifikaciju ovlašćenih korisnika sistema istakanja putem čip 
kartica sa obezbeđivanjem automatskog otvaranja i zatvaranja kapije nakon identifikacije, 

u slučaju istakanja obeležavanja vremena i zabeležavanja primljene količine otpadnih 
voda; 

• dostaviti informaciju o prisutnosti neidentifikovanog lica (provala). 

• predvideti daljinsko otvaranje i zatvaranje kapije (sa lokacije PPOV Subotica – ukoliko je 
potreban pristup trećim licima, npr. policija, vatrogasci, hitna pomoć,  ...). 

• obezbediti prenos podataka putem optičke mreže do lokacije Uprava,Trg Lazara Nešića 
9a - odakle je omogućena komunikacija sa PPOV Subotica. 

• prikupljene podatke dovesti do SWITCH-a za prenos podataka na lokaciji PPOV Palić. 

• optičku vezu obezbeđuje mrežni operater – trenutno stanje Telekom optika L3 VPN-a 
(unutrašnja zaštićena mreža). 

• doraditi SCADA sistem na PPOV Palić i PPOV Subotica za mogućnost nadzora i 
daljinskog upravljanja opremom. (SCADA koja će biti razvijena i isporučena u sklopu 
izgradnje PPOV Palić) .  

• upravljačke elemente smestiti u postojeći objekat. (PPOV Palić) 
 
Nadzor: 

• objekat treba obezbediti video nadzorom. Omogućiti slanje podataka (spojiti ga) na 
postojeći sistem koji se nalazi na PPOV Subotica, Upravi i na  vodozahvatu 2. 

 
Trenutna izvedba na ovim lokacijama - brend Mobotix, koristi jedinstveno kodiranje 
podataka, takozvano Mxpeg kodiranje sa  softver paketom  Mx Control Center. Pomoću 
Telekom optike L3 VPN -a  (unutrasnja zaštićena mreža ) moguć je daljinski pristup 
kameri. 

 

• na lokaciji (PPOV Palić) je potrebno ugraditi NAS storage,gde kamera snima podatke i 
omogućava pristup video arhivu sa udaljenosti. 

 
Saobraćajnica i plato: 

• formirati plato od armirano betonske konstrukcije ispred objekta veličine i oblika koji 
omogućuje okretanja transportnih vozila, 

• izraditi projekat saobraćajnice i platoa za nosivost transportnog vozila korisne zapremine 
do 16 m3; 

• širina saobraćajnice je 3,0 m, noseće slojeve predvideti od asfalt betona. 

• približna dužina asfaltnog puta je 380 m. 

• izraditi projekat priključenja na državni put (deonica izmeđi naselja Palić i Horgoš). 
 
Isporuka dokumentacije: 

• ID isporučiti u 2 primerka štampano i 1 kom elektronskoj verziji na CD/DVD 

• PGZ isporučiti u 4 primeraka štampano i 1 kom elektronskoj verziji na CD/DVD 

• PZI isporučiti u 6 primeraka štampano i 1 kom elektronskoj verziji na CD/DVD 
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Projekat poboljšanja infrastrukture u zaštićenom prostoru 
ZAŠTITA JEZERA PALIĆ I LUDOŠ 

- Tretman transportovanih otpadnih voda - 
 
Jezero Palić površine oko 500 ha, srednje dubine oko 2,0 m ima ukupnu zapreminu od oko 
10.000.000 m3. Jezero je tokom sanacionih radova između 1971 i 1975 godine podeljeno na četiri 
sektora. Prvi sektor površine oko 30 ha  čini sastavni deo postrojenja za prečišćavanje otpadnih 
voda. Drugi sektor površine oko 85 ha sa varijabilnom dubinom između 2,0 - 2,8  ima srednju 
zapreminu od oko 2.000.000 m3 i neposredno se nadovezuje na sektor I. U produžetku drugog 
nalazi se treći sektor površine oko 90 ha , promenljivih dubina (2,0 – 2,8 m) ima zapreminu od 
oko 2.160.000 m3. Najveći sektor je četvrti , površine oko 350 ha, prosečne dubine od oko 2,0 m ( 
sa malom varijacijom nivoa od 30 cm) i zapremine 7.000.000 m3 . Ukupna maksimalna 
zapremina jezera je oko 11.160.000 m3.  Jezerski sistem je stavljen pod zaštitu kao vredno 
prirodno dobro , sa stepenom zaštite III.  
Ludaško jezero se nalazi neposredno nizvodno od jezera Palić  i preko kanala Palić-Ludaš je 
direktno vezan za jezero Palić. Površina jezera je oko 380 ha, i ima prosečnu dubinu od oko 1,6 m 
, odnosno ima maksimalnu zapreminu  od oko 6.000.000 m3. Kao posledica dugogodišnje 
eutrofizacije i sprovođenja neprečišćenih voda u prošlosti, značajan deo jezera je  zamuljen.  
Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti jezero je stavljeno pod zaštitu, i to najvišeg stepena. 
Značaj jezera proističe i iz činjenice da ono potpada pod uticaj Ramsarske konvencije. Ludoško 
jezero je pod zaštitom kao Specijalni rezervat prirode »Ludaško Jezero« i svrstavana u zaštićena 
prirodna doba od izuzetnog značaja, odnosno u prirodno dobro I kategorije.      
 
U prošlosti (sve do 1975 godine) jezera predstavljaju prirodni prijemnik svih viškova voda 
(podzemnih, atmosferskih i neprečišćenih otpadnih voda) sa svog slivnog područja, uključujući i 
celokupnog područje grada Subotice (trenutno oko 10.000.000 m3/god) i naselja Palić i 

Hajdukovo. Postepeni urbani i industriski razvoj u slivnom području doveo je do sve većih 
poremećaja u vodenom ekosistemu, a koji je kulminirao 1971 godine. Tada jezero Palić potpuno 
odumire a jezero Ludaš je veoma ugroženo..  
 
U cilju saniranja takvog stanja, tada je izrađen projekat kojim su predviđeni  značajni radovi na: 

- rešavanju problematike otpadnih voda (prethodni tretman industriskih orpadnih voda, 
centralno biološko i hemisko prečišćavanje svih otpadnih voda, smanjivanje uticaja 
disperznih zagađenja uređenjem priobalnog pojasa, izgradnja kanalizacione mreže  i sl.) 

- uklanjanje  muljevitih naslaga sa dna jezera (prethodno pražnjenje jezera, izmuljivanje  i 
ponovno punjenje kvalitetnom vodom) 

 
U periodu od 1971 do 1975 godine izvedeni su delovi projekta sanacije jezera Palić. Zbog 
nedostatka finansiskih sredstava izostale su sledeće aktivnosti: 

- dosledna realizacija problematike otpadnih voda  
- izostanak nekih delova prečišćavanja (hemisko prečišćavanje, stabilizacija viška 

mulja i sl.) 
- sprečavanje disperznog zagađenja 
- punjenje kvalitetnom vodom 

 
U periodu od 1975 do 2005 godine , izuzev manjih intervencija 1983 godine  na povećanju 
hidrauličkog kapaciteta postrojenja, na realizaciji  projekta  ništa  značajnije nije rađeno. 
 
U periodu od 2005 godine do danas realizovan je značajan deo aktivnosti na izgradnji postrojenja 
za prečišćavanje otpadnih voda. Izgrađeno je savremeno postrojenje kapaciteta 150.000 
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ekvivalentih broja stanovnika (ES) sa visokim efektima prečićavanja. Postrojenje pored značajne 
redukcije organskog opterećenja, ima i visoke efekte redukcije sadržaja ukupnog azota i fosfora. 
U proteklom periodu u oblasti izgradnje kanalizacione mreže naselja koje gravitiraju jezerima 
Palić i Ludoš nisu postignuti značajni rezultati.  Stepen izgrađenosti kanalizacione mreže naselja 

Subotice i Palić još uvek je oko 50% a naselje Hajdukovo ne raspolaže kanalizacionom mrežom.  
         
Uticaj disperznih zagađenja na jezera nisu izučena. Ipak se ocenjuje da je ono značajno. U 
neposrednom okruženju jezera obavljaju se razne delatnosti (turističke, sportske, rekreativne, 
poljoprivredne, stočarske, transportne i dr.)  koje mogu ispoljiti i negativne uticaje na jezero. Kao 
široka i plitka voda,  jezero trpi i uticaj prirodnih procesa - vetar, padavine, zaleđivanje, klimatski 
faktori, vegetacija u okruženju i sl. 
 
Jezerski ekosistemi veoma osetljivo reaguju na sve ove uticaje. Pod uticajem koncetrisanih,  
disperznih zagađenja i prirodnih uslova, jezera imaju i značajnu sopstvenu organsku produkciju. 
U prirodnoj vezi » nutrijentni elementi – alge – fito plankton – ribe« nastaju česti i značajni 
poremećaji. Ovi procesi naizmenično su uzroci i posledice  čestim i značajnim poremećajima u 
kiseoničnom režimu jezera. Kao rezultat ovoga je konstantno labilna ekološka ravnoteža jezera, 
pogotovu jezera Ludoš i IV sektora jezera Palić.  
 
U okviru projekta poboljšanja biodiverziteta zaštićenih prirodnih vrednosti (jezero Palić i Ludoš)  
i uz podršku  donacije SR Nemačke (putem banke kfW)  u toku je akcija na daljoj izgradnji 
kanalizacione mreže na Paliću (u delu naselja i u delu turističkih sadržaja). Pored  izgradnje 
detaljne kanalizacione mreže (oko 25 km) , predviđena  je i izgradnja sistema za sakupljanje i 
odvođenje otpadnih voda naselja i turističkog dela Palića do centralnog postrojenja za 
prečišćavanje otpadnih voda naselja Subotica. U izgrađenom kapacitetu postrojenja postoji još 
neiskorićeni deo predviđen upravo za naselje Palić. Realizacija predviđenih radova je predviđena 

u periodu između 2018  i 2020 godine.      
 
I dalje ostaje problem direktnog i indirektnog uticaja disperznih zagađenja od otpadnih voda 
nepriključenih na kanalizacioni sistem (deo naselja Palić i celo naselje Hajdukovo) na jezera Palić 
i Ludoš. Ovaj uticaj će se vremenom smanjivati usled dalje izgradnje kanalizacione mreže, ali  

trenutno ono je još uvek značajno. Za smanjenje nepovoljnih uticaja disperznih zagađenja u 
prelaznom periodu nužno je i neophodno izgraditi sistem prikupljanja otpadnih voda koji nisu 
obuhvaćeni sistemom izgrađene kanalizacione mreže, (i dep područja u zaštitnoj zoni prirodnih 
dobara » Parka Prirode Palić« odnosno Specijalni rezervat prirode Ludoško jezero), dovesti ove 
otpadne vode na lokaciju mehaničkog prečišćavanja, rezervoara i crpne stanice na lokaciji 

centralnog kompleksa u naselju Palić.  
 
Projekat poboljšanja infrastrukture u zaštićenom prostoru treba da sadrži sledeće tehničke 
celine:  
 

 - obezbeđenje sistema monitoringa postojećih lokacija nastanka otpadnih voda koje  
              nisu priključene na kanalizacionu mrežu            
            - obezbeđenje sistema pražnjenja septičkih jama i njihovog transporta do centralne  
              lokacije u naselju Palić 
            - pristupna saobraćajnica do centralnog kompleksa   
            - sabirni objekat transportovanih otpadnih voda (dvokomorni armirano-betonski  
              rezervoar sa opremom  za homogenizaciju fluida) zapremine 30 m³ 
            - oprema za tretman vazduha iz sabirnog objekta  
            - oprema za produženo pražnjenje  sabirnog objekta (crpni agregati sa  
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              kominutorom-seckalicom) 
            - povezivanje sistema tretmana disperznih otpadnih voda sa objektima mehaničkog  
              prečišćavanja, rezervoara i crpne stanice na lokaciji centralnog kompleksa u  
              naselju Palić. 

            - merno-regulaciona oprema za upravljanje količinom i kvalitetom transportovanih  
              otpadnih voda (merenje protoka, nivoa, pH vrednosti, elektroprovodljivosti i sl.) 
            - mesto prihvata transportovanih otpadnih voda je između crpne stance za primarno  
              dizanje i objekta za mehaničko prečišćavanje  
            - merodavni elementi sistema za dimenzionisanje su:  
                          - broj vakum vozila                          2 kom 
                          - koristan kapacitet vozila                4 m3/kom 
                          - dnevni broj transporta                    5 dnevno/vozilo 
                          - maksimalna dnevna količina        40 m3/d     
                          - intenzitet dnevnog pražnjenja      20 čas/d      
                          - prosečan protok pražnjenja          2,0 m3/č    
 
Lokacija tretmana transportovanih otpadnih voda se nalazi u granicama zaštićenog prirodnog 
dobra.  
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ИЗ ЧЛАНА 75. И 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.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  
1. Потврда о реализацији раније 
закључених уговора, Образац број 7 у 
поглављу V ове конкурсне 
документације. 
2. Фотокопије уговора 
 

1.1. 

 

 

Да је понуђач у периоду од 01.01.2013. 
године до дана подношења понуда 
извршио најмање 1 (једну) услугу из 
области израде техничке документације 
(главни пројекат) за пречишћавање 
отпадне воде у износу од мин. 
1.200.000,00 динара 
 

1.2. 

 

 

Да је понуђач извршио најмање 5 (пет) 
Студија о процени утицаја на заштиту 
животне средине. 

1. Фотокопија прве стране Студије о 
процени утицаја на заштиту животне 
средине 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
1.За лица која су у радном односу код 
понуђача:  
доказ о пријави на осигурање за 
запослене, фотокопију М обрасца 
Фонда ПИО (пријаве на осигурање) 
или ако лице није у радном односу: 
уговор о радном ангажовању (у складу 
са Законом о раду) 
 
2.За лиценцираног инжењера 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) 

2.1. 

 

 

Да има у радном односу или 
ангажовано другим Уговором у складу 
са Законом о раду минимум: 
 
а) 1 инжењер са важећом лиценцом 350 
– одговорни пројектант 
електроенергетских инсталација ниског 
и високог напона 
б) 2 инжењера са важећом лиценцом 
313 или 314 – Одговорни пројектант 
грађевинских објеката хидроградње или 
Одговорни пројектант хидротехничких 
објеката и инсталација водовода и 
канализације 
в) 1 инжењер са важећом лиценцом 315 
– Одговорни пројектант саобраћајнице 
 
Напомена: једно лице може да има 
више лиценци 
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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 и 2, 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. 

� 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 – Структура цене са упуством за попуњавање 

• Образац број 7 – Потврда о реализацији раније закључених уговора 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге на 
изради пројектно техничке документације за објекат за прихват садржаја септичких 

јама – „Лудашко језеро“, ЈН К 77/17 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

  

Понуђач је уписан у регистар понуђача: ДА / НЕ 

(заокружити) 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

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

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

  

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

 

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

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

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

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

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

Напомена:  

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

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

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

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) РАДОВИ УСЛУГА НА ИЗРАДИ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТ ЗА ПРИХВАТ САДРЖАЈА 
СЕПТИЧКИХ ЈАМА – „ЛУДАШКО ЈЕЗЕРО“ 

 

Укупна цена без ПДВ-а 
 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

Плаћање ће се вршити након извршене услуге у целости и 
примопредаје документације, у року до 45 дана 
рачунајући од дана пријема исправног рачуна од стране 
Наручиоца. 

 
Рок важења понуде 
 

 

                    _____ дана од дана отварања понуда 

                      (не може бити краћи од 30 дана) 

Рок извршења услуге: 
 

125 дана од дана увођења извођача у посао 

1. фаза: Израда КТП-а и идејно 
решење ИДР 
 

Рок за израду ове фазе је 25 календарских дана, почетак је 
даном увођења понуђача у посао од стране наручиоца, 
завршетак је даном добијања локацијских услова од 

стране надлежног органа. 

2. фаза: Израда пројекта за 
добијање грађевинске дозволе 
ПГД и техничка контрола 
пројекта за грађевинску дозволу 
и Студија утицаја на животну 
средину 

Рок за израду ове фазе је 75 календарских дана: почетак је 
даном предаје локацијских услова понуђачу од стране 
наручиоца, завршетак је даном добијања грађевинске 

дозволе од стране надлежног органа. 

3. фаза: Пројекат за извођење 
објекта ПИЗ, План превентивних 
мера и Пројекат саобраћајне 
сигнализације са техничком 
контролом 

Рок за израду ове фазе је 25 календарских дана: 
најкаснији почетак је даном примопредаје грађевинске 
дозволе од стране наручиоца, завршетак је дан испоруке 
ПЗИ, а на који је претходно исходована сагласности 

наручиоца. 

 
Стопа ПДВ:  
 

 

_____ % 

 
 
 
 

Напомена: 
- Понуду сачинити према спецификацији услуге 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, 
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- У случају да има више члана групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући  
део, обрасца копирати у довољном броју примерка, 

- Локацијске услове и грађевинску дозволу обезбеђује Наручилац 
 
 
 
 
 

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 услуге израде пројектно техничке документације 
за објекат за прихват садржаја септичких јама – „Лудашко језеро“, број ЈН К 77/17, 
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 услуге израде пројектно техничке документације 
за објекат за прихват садржаја септичких јама – „Лудашко језеро“, број ЈН К 77/17, 
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 услуге израде пројектно техничке документације за објекат за 
прихват садржаја септичких јама – „Лудашко језеро“, број ЈН К 77/17, 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) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 

 

 

 

Пројекат побољшања инфраструктуре у 
заштићеном простору  
ЗАШТИТА ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ И ЛУДАШ 

(1) 

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА  

БЕЗ ПДВ-А 
(2) 

ПОНУЂЕНА 
ЦЕНА  

СА ПДВ-ОМ 
(3) 

1.фаза Израда катастраско топографског плана   

1.фаза Израда идејног решења ИДР   

2.фаза 

Израда пројекта за добијање грађевинске 
дозволе ПГД и техничка контрола пројекта за 
грађевинску дозволу  

  

2.фаза Израда студије утицаја на животну средину   

3.фаза Пројекат за извођење објекта ПЗИ   

3.фаза План превентивних мера    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ом  

 

 

 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 М.П.  
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У П У Т С Т В О  
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
 

1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа 
конкурсне документације, код Наручиоца као и упутство за њено попуњавање. 

 

 2. Образац Структура цене садржи: 
     У колони 2 уписати укупну цену услуге без ПДВ-а 

У колони 3 уписати укупну цену услуге са ПДВ-ом 

 

3. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део 
конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством. 

 

4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима са и без ПДВ-а. 

 

5. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима 
(али не графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком 
средству сличних карактеристика. 

 

6. Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се обавезно 
доставља понуђачима уз осталу конкурсну документацију. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 
 

На основу члана  77. став 2. тачка (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац/инвеститор 
___________________________________________ из __________________________ 
улица ______________________________________________ број  _____ , Матични број: 
_________________________________  издаје  

ПОТВРДУ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

Којом  потврђујемо да је понуђач _______________________________________ из 
_______________________________ улица _________________________________ број  
____, у периоду од 01.01.2013. године извршио услугу из области израде техничке 
документације (главни пројекат) за пречишћавање отпадне воде 
___________________________________________________________________________
________________________________________________________, у вредности од 
________________________ динара без ПДВ-а.  
 

Потврда се издаје на захтев вршиоца услуге/ понуђача 
____________________________ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке 
услуге израде пројектно техничке документације за објекат за прихват садржаја 
септичких јама – „Лудашко језеро“. 
 

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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 VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
УГОВОР 

о јавној набавци услуге израде пројектно техничке документације за објекат за 
прихват садржаја септичких јама – „Лудашко језеро“ 

ЈН К  77/17 
 
 закључен између: 
 
1. ГРАДА СУБОТИЦЕ, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, 
матични број: 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор, које заступа 
Начелник, 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: Вршилац услуге), са друге 
стране 
 
________________________________              __________________________________     
________________________________                         __________________________________ 
________________________________           __________________________________     
________________________________                         __________________________________ 
________________________________                         __________________________________  
 (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
-     да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне 
набавке број ЈН К 77/17, за набавку услуге - израде пројектно техничке документације за 
објекат за прихват садржаја септичких јама – „Лудашко језеро“,  
-     да је Вршилац услуге доставио понуду број _________ од _____ 2017. године која је 
код Наручиоца заведена под бројем ************ дана ************** и која се налази у 
прилогу уговора и чини његов саставни део, 
-    да понуда Вршиоца услуге у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације, која спецификација се налази у прилогу овог Уговора и чини 

његов саставни део, 
-     да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о 
додели уговора за предметну услугу, под бројем **********, дана **.**.2017. године. 

 
Члан 1.  

Предмет уговора је услуга израде пројектно техничке документације за објекат за 
прихват садржаја септичких јама – „Лудашко језеро“ 

Вршилац услуге 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 добијеном пројектном задатку и осталим условима и налозима Наручиоца, 
уз поштовање свих важећих прописа Републике Србије, као и важећим нормама и 
стандардима за врсту пројектовања које је предмет уговора.  
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Члан 2. 
Вредност уговорене услуге из члана 1. овога уговора укупно износи: 

__________________________ динара без ПДВ-а 
_________________________  динара ПДВ 

               ========================================= 
 Укупно : __________________________ динара са ПДВ-ом 
(Словима: __________________________________________________________ и __/100)  
а све према понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни део овога 
уговора.  
 Уговорена цена је фиксна и она се не може мењати до коначне реализације уговора. 

 
Члан 3. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговореног износа из члана 2. овог 
Уговора, изврши на рачун Вршиоца услуге број 
________________________________________ код ___________________ банке, након 
извршене услуге у целости и примопредаје документације уз сачињени записник, у року од 
45 дана од дана пријема исправног рачуна од стране Наручиоца.  

Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Раздео 4, глава 08, 
функција 520, програм 6, програмска активност 0401, пројекат П8, економска 
класификација 511451 и Раздео 4, глава 05, функција 411, програм 3, програмска активност 
1501-001, економска класификација 511451. 
 

Члан 4. 
 Вршилац услуге је дужан да приликом закључења уговора или најкасније  року од 
5 дана, од дана закључења уговора преда Наручиоцу бланко соло меницу за добро 
извршење посла. Меница треба да буде оверена потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање у десном доњем углу на последњој линији. 
  Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и потписано менично 
овлашћење – писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним 

номиналним износом од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог 
ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и 
«платива на први позив». Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих 
потписа, која је издата од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се 
прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму.  
 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити 
идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене 
лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз 
меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења 

који води НБС.  
 Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) 
дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.  
 Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. 
 Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у 
случају ако Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 
 По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења 
ће бити враћено. 
 Менично овлашћење треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. 
ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46. 
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Члан 5. 
 Вршилац услуге је дужан да изради пројекат – предмет уговора, у року од 125 дана, 

од дана увођења Вршиоца услуге у посао, у следећим фазама:  
1. фаза: Израда КТП-а и идејно решење ИДР - Рок за израду ове фазе је 25 

календарских дана, почетак је даном увођења понуђача у посао од стране 
наручиоца, завршетак је даном добијања локацијских услова од стране надлежног 
органа. 

2. фаза: Израда пројекта за добијање грађевинске дозволе ПГД и техничка контрола 
пројекта за грађевинску дозволу и Студија утицаја на животну средину - Рок за 
израду ове фазе је 75 календарских дана: почетак је даном предаје локацијских 
услова понуђачу од стране наручиоца, завршетак је даном добијања грађевинске 
дозволе од стране надлежног органа. 

3. фаза: Пројекат за извођење објекта ПИЗ, План превентивних мера и Пројекат 
саобраћајне сигнализације са техничком контролом - Рок за израду ове фазе је 25 
календарских дана: најкаснији почетак је даном примопредаје грађевинске дозволе 
од стране наручиоца, завршетак је дан испоруке ПЗИ, а на који је претходно 
исходована сагласности наручиоца. 

 
Члан 6. 

Рок за извршење услуге може се продужити на захтев Вршиоца услуге. 
Вршилац услуге има право да захтева продужење рока за израду предмета уговора 

из члана 1. овог Уговора, када је због неиспуњења обавеза Наручиоца, надлежних 
институција, односно објективних оконости у смислу Закона о облигационим односима, на 
које се није могло утицати, био спречен да изради предмет уговора.  
 Захтев за продужење рока извршења услуге који су предмет овог уговора, у писаној 
форми, Вршилац услуге подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за 
околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за извршење услуге. 
 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 7. 
Уколико Вршилац услуге не заврши у року утврђеном за коначно извршење 

предметне услуге, дужан је да плати уговорну казну у износу од 5 ‰ (пет промила) за 
сваки дан закашњења, с тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 10 % 
(десет процената) од уговорене нето вредности услуга иза члана 2. овог уговора. Уговорна 
казна се обрачунава и одбија приликом коначног обрачуна за извршене услуге. 
 

Члан 8. 
Уколико Наручилац за случај из члана 7. претрпи штету у висини већој од 

остварене уговорне казне, има право и на накнаду штете у висини разлике између 
остварене уговорне казне и висине претрпљене штете. 

Накнаду штете уговорне стране ће настојати да утврде споразумно. 
 

Члан 9. 
 Вршилац услуге се обавезује да, без претходне сагласности Наручиоца, неће током 
рада, и након завршетка услуге и 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 10. 
 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. 

Члан 11. 
 У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за услуге који су 
предмет овог уговора ангажује другог Вршиоца услуге и активира меницу за добро 
извршење посла. Вршилац услуге је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу 
штету, која представља разлику између цене предметне услуге по овом  уговору и цене 
услуге новог вршиоца услуге. 
 

Члан 12. 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима,  Закона о планирању и изградњи и и други прописи који 
регулишу ову област. 
 

Члан 13. 
 Вршилац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним 
набавкама, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
 

Члан 14. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог 

Уговора ће решавати мирним путем – споразумно. 
У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се 

надлежност Привредног суда у Суботици. 
 

Члан 15. 
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). 

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током 

важења Уговора. 
Члан 16. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље. 
 

Члан 17. 
Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих Наручиоц 

задржава 5 (пет) примерка, а Вршилац услуге 2 (два) примерка.  
 

ВРШИЛАЦ УСЛУГЕ:  НАРУЧИЛАЦ: 
    

                                   ,директор                                    
                            
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. Сви документи се подносе на 

српском језику. У случају да је неки документ издат на неком другом језику, 
понуђач је дужан да приложи оверени превод на српском језику, од стране судског 
тумача. 
 

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 услуге израде пројектно 
техничке документације за објекат за прихват садржаја септичких јама – 
„Лудашко језеро“ – ЈН К 77/17 - 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 
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• 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 – Структура цене  

• Образац 7 – Потврда о реализацији раније закључених уговора 

• Модел уговора  

• Докази за обавезне услове 

• Докази за додатне услове 

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

 
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 услуге израде пројектно техничке 

документације за објекат за прихват садржаја септичких јама – „Лудашко 
језеро“ – ЈН К 77/17 - НЕ ОТВАРАТИ  или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге израде пројектно техничке 
документације за објекат за прихват садржаја септичких јама – „Лудашко 
језеро“ – ЈН К 77/17 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

“Опозив понуде за јавну набавку услуге израде пројектно техничке 
документације за објекат за прихват садржаја септичких јама – „Лудашко 
језеро“ – ЈН К 77/17 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге израде пројектно 
техничке документације за објекат за прихват садржаја септичких јама – 
„Лудашко језеро“ – ЈН К 77/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
   

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
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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, 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 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који 

су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве). 
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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 ће се вршити након извршене услуге у целости и примопредаје 

документације, у року до 45 дана рачунајући од дана пријема исправног рачуна од 
стране Наручиоца. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Вршиоца услуге. 
Вршилац услуге испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг 

слободе 1, ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, 
Народна банка Србије, Управа за трезор.                

 
9.2. Захтев у погледу рока завршетка радова 
Рок за извршење услуге је највише 125 од дана увођења Вршиоца услуге у 

посао. 
 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 

мењати понуду. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 
Цена 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. 
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 

11.1. Бланко соло меницу за добро извршење посла – Изабрани понуђач 
се обавезује да у тренутку потписивања уговора или најкасније 5 дана, од дана 
закључења уговора преда наручиоцу Бланко соло меницу за добро извршење посла, 
у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који 
је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначну реализацију уговора. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
менице за добро извршење посла мора да се продужи. 

Бланцо соло меница мора бити регистрована код НБС. Понуђач је дужан да 
уз меницу достави и  Менично овлашћење које мора бити потписано од стране 
овлашћеног лица понуђача. Уз меницу мора бити достављена и копија картона 
депонованих потписа.  
 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора 
бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У 
случају промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје 
на снази. Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у 
регистру меница и овлашћења који води НБС.  
 Рок важења средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за извршење свих 
уговорних обавеза Даваоца услуге.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. 

Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла 
у случају ако Даваоц услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. 

По извршењу свих уговорних обавеза Даваоца услуге средство финансијског 
обезбеђења ће бити враћено.  
 

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

 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 

ставља на располагање. 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

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

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације”, ЈН К 
77/17”, заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Град 
Суботица, Градска управа, Трг слободе 1, 24000 Суботица, или путем електронске 
поште на е-маил: javnenabavke@subotica.rs. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на емаил: 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-
маил: 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 е-маил: 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. 

 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 
ПОДИЗВОЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 
у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
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  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 
15. КОРИШЋЕЊЕ 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. 
 

16. 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 е-маил: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем 
електронске поште на е-маил: 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 е-маил: 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. 
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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.  

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;  



Услуга израде пројектно техничке документације за објекат за прихват 
садржаја септичких јама – „Лудашко језеро“, ЈН К 77/17 

 

40/41

(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 
77/17;  

(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.  
 
17. 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.  
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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.  

 
18. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Рок за подношење понуде је 03.01.2018. године до 11,00 часова. 
 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 

најкасније до 03.01.2018. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања. 
 

19. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Јавно отварање понуда отпочеће 03.01.2018. године у просторијама 
Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12,00 часова, у Старој 
Градској кући, други спрат, у канцеларији 211-2. 

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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




