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На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени 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 („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број IV-404-601/2017 од дана 20.11.2017.г. и 
Решења о образовању комисије за  јавну набавку број IV-404-601/2017 од дана 
20.11.2017.г. припремљена је Конкурсна документација за јавну набавку број ЈН K 
74/17: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 
Град Суботица, Градска управа 
Трг слободе 1, 24000 Суботица   
ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, текући рачун: 840-27640-46, НБС 

Управа за трезор 
Интернет страница: www.subotica.rs  
 

ВРСТА ПОСТУПКА 

 
 Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора 

о јавној набавци. 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Предмет јавне набавке су радови – изградња коловоза у улици Анке 

Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици 
 

КОНТАКТ 

e-mail: javnenabavke@subotica.rs 
Радно време наручиоца радним данима од 07,00 до 15,00 часова 
 

  

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 

 
Основна обележја: Радови на изградњи путева, 
ОРН 45233120 – Радови на изградњи путева 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК 

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА   

 
1. Врста радова 

 Радови изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и 
доградња улице Петрињска у Суботици. 

 

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у 

Предмеру радова који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу 
материјала и сл. као и количину радова коју је потребно извршити. 

 

3. Рок за извођење радова        
 Најдуже 60 (шездесет) кaлендарских дана од увођења извођача у посао. 

Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински        
дневник. 
 

4. Место извођења радова  
  У улици Анке Буторац и улици Петрињска у Суботици. 
 

5. Увид у техничку документацију и обилазак објекта пре подношења 

понуде  

 Наручилац ће по писменом захтеву понуђача  омогућити увид у главни 
пројекат за извођење предметних радова.  
 Изјаву понуђача о извршеном увиду у Главни пројекат и о извршеном 
обилажењу локације за извођење предметних радова оверава представник 
наручиоца Здравко Ковачевић, односно у случају одсуства Инес Триван Киво. 
 За припрему понуде омогућен је и увид у постојеће стање и то сваким 
радним даном (од објављивања позива за подношење понуда а најкасније 5 дана 
пре истека рока за подношење понуда) у времену од (8:00 до 14:00 часова ), на 
адреси: Суботица, Трг републике 16.   
 Понуђачи су у обавези да пре увида, 2 дана раније најаве захтев за увид на 
телефон бр. 063/599-862,  или писменим путем, на и-мејл адресу: 
zdravko.kovacevic@subotica.rs.  
 Понуђач има обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан увид у 
радове увидом у пројектну документацију и локацију, како касније не би дошло до 
непредвиђених и накнадних радова. Понуђач има обавезу да уочи и укаже на било 
какве евентуалне пропусте у пројектној документацији. 
 
 Понуђач  доставља  изјаву о обиласку локација која су предмет јавне набавке 

и да су стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, (која се 

налази у прилогу), потписану и изпечатирану. 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76 ЗАКОНА И 

 УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 
 

 А) 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.б

р 

 
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; и 

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

 

Докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

3. 

 
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); 
 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија 
да је измирио доспеле порезе и доприносе и  

2) 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 5 у поглављу VI ове конкурсне документације. 

   
 Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно 
да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. 
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Б.   ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

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

 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА 

 
1.1. Да је Понуђач у претходне три 
обрачунске године (2014, 2015. и 2016. 
година) остварио укупан пословни 
приход најмање у износу од 
88.000.000,00 (осамдесетосаммилиона) 
динара без ПДВ-а. 
 

- Извештај о бонитету за јавне набавке – 
Образац БОН-ЈН који издаје Агенција за 
привредне регистре са подацима за претходне 
три обрачунске године, а ако понуђач послује 
краће од 3 године, прилаже се биланс стања и 
успеха за период пословања са мишљењем 
овлашћеног, уколико предузеће подлеже 
ревизији 

 
 
 

1.2. Да понуђач није био у блокади 
пословног рачуна у периоду од 12 
месеци до дана објављивања позива за 
подношење понуда. 

Потврда о броју дана неликвидности коју 
издаје Народна банка Србије. 
 
 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА 
 
 
 

 
Да је понуђач у периоду од  01.01.2014. 
године до дана објављивања позива за 
подношење понуда извео истоврсне 
радове који су предмет јавне набавке  у 
вредности од најмање 44.000.000,00 
(четирдесетчетиримилиона) динара без 
ПДВ-а. 

2.1. Фотокопије окончане ситуације - прва 
страница са овером надзора 

2.2. Оверена потврда од стране Наручиоца / 
Инвеститора 

 

 
3. 

 
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА 

 

 

Да понуђач располаже са минимално 

следећом опремом: 

3.1)  1 ваљак мин. тежине 7,7 t 
3.2) 1 гумени ваљак мин. тежине 10 t 
3.3) 1 комбиновани ваљак мин. тежине 
3.0 t 
3.4) 7 камиона мин. носивости 15 t 
3.5) 1 вибројеж 

3.6) 1 специјално возило-компактор 

3.7) 1 финишер ширине пегле мин. 3m 

3.8) 1 машина за извлачење линија 
3.9) 1 асфалтна база минималног 
капацитета 150 тона/час, на удаљености 
до 70 км уколико се асфалт превози у 
отвореним камионима или до 100 км 

3.1. фотокопија пописне листе или 
књиговодствене картице или књиге основних 
средстава за опрему која је у власништву 
понуђача – тражена опрема да се обележи 
маркером, 

3.2. уговор о закупу или лизингу, за опрему 
коју користи по основу закупа или лизинга, 

 
3.3. фотокопија очитане саобраћајне дозволе за 
моторна возила са фотокопијама полисе 
осигурања. 

 

3.4. за асфалтну базу доставити: 
3.4.1. употребну дозволу заједно са 
купопродајним уговором (рачуном) или 
пописном листом, за асфалтну базу, уколико је 
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уколико се асфалт превози у  терно 
товарним контерјнерима (у том случају 
потребно је да понуђаћ располаже са 
најмање 10 термотоварних сандука 
минималног капацитета 8,5 тона) 
3.10) 3 утоваривача 
3.11) 1 грејдер  

3.12) 1 цистерна за емулзију 
3.13) 1 цистерна за воду 
3.14) 2 багера мин. 1,0 m³ запремина 
кашике 

3.15) 1 глодалица за асфалт минималне 
ширине 1м 

 

 

понуђач власник асфалтне базе; 
3.4.2.  уколико је асфалтна база предмет 
уговора о закупу или о лизингу, потребно је 
доставити уговор о закупу или уговор о 
лизингу и употребну дозволу заједно са 
купопродајним уговором (рачуном) 
закуподавца.  
3.4.3. изјаву дату под материјалном и 
кривичном одговорношћу, потписану од 
стране одговорног лица и оверену печатом, 
којом се доказује удаљеност асфалтне базе од 
градилишта. Уз изјаву приложити одштампану 
и обележену трасу пута са уписаним 
растојањем измереним помоћу веб сајта 
www.maps.google.com. 
3.4.5. књиговодствену лагер листу или 
аналитичку картицу за претходне 3 (три) 
године (2014., 2015. и 2016.) из које се види 
количина произведеног асфалта на годишњем 
нивоу. 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА 
 
 

 
Да понуђач има у радном односу или 
ангажовано другим Уговором у складу са 
Законом о раду, најмање: 
4.1)  2 одговорна извођача радова са 
важећом лиценцом 412 или 415 или 418 
или 410 
4.2) 1 техничар грађевинске струке 
4.3) 27 лица распоређена на пословима, 
који су предмет ове јавне набавке 
 

 

4.1. Фотокопија М обрасца Фонда ПИО 
(пријаве на осигурање), за лица која су у 
радном односу код Понуђача, 
4.2. Фотокопија уговора о радном ангажовању, 
уколико је лице ангажовано код понуђача по 
другом основу из Закона о раду, 
4.3. Фотокопија лиценце и  потврде  
Инжињерске коморе о року важења лиценце  

 

 

 

 Понуђач је дужан да, током реализације уговора за ову јавну набавку, за сваку 
врсту радова  обезбеди одговарајуће извршиоце. 

  
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 

групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН.  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно (без подизвођача). 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач мора сам да испуњава све 
услове. 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 
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привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 
 Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно 
да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на 
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља 
у изворном електронском облику. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 
другим надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 
Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума најнижа понуђена 

цена. 
 

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ  

 

  У случају да пристигну две или више прихватљиве и одговорајуће  понуде са 
истом најнижом понуђеном ценом, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу  који 
понуди краћи рок за извођење радова, а у случају да је и рок за извођење радова исти, 
уговор ће се доделиту понуђачу који понуди 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 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 

Образац број 1 –   Образац понуде 
Образац број 2 –   Оразац структуре цена 
Образац број 3–    Образац трошкова припреме понуде  
Образац број 4 –   Образац изјаве о независној понуди 
Образац број 5 –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 
Образац број 6 –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за             

подизвођача 
Образац број 7 -    Изјава о облиласку локације 
Образац број 8 -    Пословни капацитет – референтнна листа 
Образац број 9 -    Потврда о референцама  
Образац број 10-    Технички капацитет  
Образац број 11  - Кадровски капацитет 
Образац број 12 – Евиденција приложених доказа  
Модел уговора 
Предмер радова 
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ЈН К 74/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА РАДОВЕ - ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА У 

 УЛИЦИ АНКЕ БУТОРАЦ И РЕКОНСТРУКЦИЈА И  

ДОГРАДЊА УЛИЦЕ ПЕТРИЊСКА У СУБОТИЦИ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – (понуђач 

уписује свој деловодни број) 

 

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 АПР  

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 
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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: 

 

 
 

Подизвођач уписан у регистар понуђача 
АПР 

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 уписан у регистар понуђача 
АПР 

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: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  РАДОВА ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА У  

УЛИЦИ АНКЕ БУТОРАЦ И РЕКОНСТРУКЦИЈА И 

ДОГРАДЊА УЛИЦЕ ПЕТРИЊСКА У СУБОТИЦИ 

 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
______________________ РСД 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 
______________________ РСД 

 
Рок плаћања 
 

 - 50% укупне вредности Уговора – авансно, у року до 
45 (четрдесетпет) дана од дана потписивања уговора, 
након што Понуђач преда Наручиоцу:  
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;  
ц) предрачун за плаћање аванса и изјава о наменском 
коришћењу аванса.  

 - 40% укупне вредности Уговора по испостављеним 

привременим месечним ситуацијама сачињеним на 

основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 

јединичних цена из понуде, потписаним од стране 

стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема 

оверених ситуација од стране Наручиоца и 

 - 10% укупне вредности Уговора у року до 45 дана, 

након што Понуђач преда Наручиоцу:  

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

 

 
Рок важења понуде 
 

 
________ дана (не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда) 

 
Рок извођења радова од дана 
увођења у посао 
 

 
___ дана од дана увођења извођача у посао, односно од 
дана уписа у грађевински дневник 
(Најдуже 60 дана, од дана увођења Извођача  у посао)  

 
Гарантни период 
 

 
2 године  од дана примопредаје радова (не може да 
износи мање од 2 године) 

 
 

Датум и место  Понуђач 

 М.П.  
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Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  
је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом 
овере сви понуђачи из групе понуђача  
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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ЈН К  74/17                                     ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2  

 

 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 
 
 

Врста радова и добра 
Набавка радова  
 

Врста трошка 
Учешће у укупној цени           

(у динарима) 
Учешће у укупној 
цени       (%) 

Набавна цена материјала са транспортом   

Цена  радова   

Евентуални други трошкови   

СВЕГА  100% 

ПДВ  

УКУПНО  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

     Врсту трошкова исказане у динарима и процентуално. 
 

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. 
 
5. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 

дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
 

6. 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. 
 

7. Ово упутство је саставни део конкурсне документације и исто се 
обавезно доставља понудјачима уз осталу конкурсну документацију. 
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ЈН К  74/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 3 

 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012,14/2015 и 68/2015) понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и 
структуру 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 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Р.бр. Врста трошка Јед. 

Мере 

Кол. Јединична 

цена 

Укупна 

цена 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

УКУПНО ТРОШКОВИ: 

 

 
 
У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тражим 
накнаду трошкова припреме понуде за јавну набавку радова – изградња коловза у улициа 
Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици, број ЈН К 
74/17. 

 

Датум и место  Понуђач 

   

 М.П.  

 
 
 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 
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ЈН К 74/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 4  
 

 
 
 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем 
следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач 

____________________________________________________________________ 

 

(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број) 
 

 

потврђујем да понуду за радове – изградња коловоза у улици Анке Буторац и 
реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици, број ЈН К 74/17, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум и место  Понуђач 

 М.П.  

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручилац 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 је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан групе 
понуђача попуњава, потписује, оверава  и прилаже засебно. 

 

 

 



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова  – изградња коловоза у улици Анке 

Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици, ЈН К 74/17 

 

21/62 

ЈН К  74/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 5  

 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

На основу члана 75. став 2. ЗЈН («Службени гласник РС» број 
124/2012,14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
дајем следећу 

 
 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Понуђач 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________ (назив понуђача, седиште, 

ПИБ, матични број) 
 

 

да сам при састављању понуде за јавну набавку радова – изградња коловоза у 
улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици, 
број ЈН К 74/17 поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и  условима рада, заштити животне средине, као и да немам 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

Датум и место  Понуђач 

 М.П.  

 
 
 

Напомена: Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и 
сваки члан групе понуђача попуњава, потписује, оверава  и прилаже засебно. 
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ЈН К  74/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6  

 

 
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 набавку радова изградња коловоза у улици 
Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици, број ЈН 
К 74/17, 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. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

Датум и место  Подизвођач 

 М.П.  
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ЈН К  74/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  7 

 

 

Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 

 
 

И З Ј А В У 

О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ  У ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ  И ОБИЛАСКУ 

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 – ИЗГРАДЊА КОЛОВОЗА У  УЛИЦИ АНКЕ БУТОРАЦ И 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА УЛИЦЕ ПЕТРИЊСКА У СУБОТИЦИ 

 

 
 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 радова - изградња 
коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у 
Суботици, број ЈН К 74/17, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у 
пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне 
за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње 
и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у 
цени ни обиму радова.   
 
 
 

Датум: М.П. Понуђач 

 

 

  

 

 
 
 
За Наручиоца: _______________________      М.П. 
 (п о т п и с) 
 
 
 

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи 
како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник 
понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца. 
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ЈН К  74/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 8  

 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – ИСТОВРСНЕ РАДЕОВЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ОВЕ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРЕМА УСЛОВИМА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Редни 

број 
Назив наручиоца  

Датум 

реализације  

уговора 

Назив предмета набавке 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

УКУПНО:  

  

Напомена: По потреби образац копирати  

                    Приложити  доказе према Поглављу  III 
 
  
 

 

Датум и место  Понуђач 

 М.П.  
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ЈН К  74/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 9  

 

 
 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА 

 
На основу члана  77. став 2. тачка (2) ЗЈН,  наручилац/инвеститор: 
_____________________________________________________из______________________
_____ 
улица ______________________________ број  ___ , ПИБ____________ Матични 
бр.__________ 
 издаје  

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 
 

Којом  потврђујемо да је понуђач 
_____________________________________________________ 
из______________________________улица_______________________број_______,ПИБ:__
_________________________________ Матични бр.________________________,   
као  
А) самостални извођач или  
Б) учесник у заједничкој понуди  са учешћем у износу од _____________________ дин без 
ПДВ-а, (одговарајуће заокружити) 
у периоду од 01.01.2014. године до дана објављивања позива за подношење понуда извео 
радове:  
__________________________________________________________________________ на 
основу закљученог уговора број __________________________ од __________________ у 
вредности од ________________________  динара без ПДВ-а.  
 
Потврда се издаје на захтев извођача радова / понуђача 
_____________________________________ ради учешћа у отвореном поступку јавне 
набавке Наручиоца: Град Суботица,  Градска управа,  Трг слободе 1, 24000 Суботица, 
ради набавке радова – изградња коловоза у улици Анке Буторац и реконструкција и 
доградња улице Петрињска у Суботици. 

     
    Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

 М.П.  

 
 
 
Напомена: Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и доставити уз своју 
понуду за сваког наручиоца појединачно. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 
Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на 
њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи 
Образац из Конкурсне документације 
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ЈН К 74/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 10  

 

 

 

ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ 

  
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да располажем 

следећом опремом: 
 

 

 

 

Кључна опрема (теретно моторно возило, машине, апарати и  

друго предвиђено у конкурсној документацији)      којом располаже 

понуђач за извођење радова који су предмет јавне набавке 

Ред. 
Број 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.   

12.   

13.  

14.  

15.  

 
 

Датум и место  Понуђач 

 М.П.  

 

Напомена: По потреби образац копирати  

                    Приложити  доказе према Поглављу  III 
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ЈН К  74/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 11  

 

 

 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

Ред 

бр. 
Име и презиме 

Стручна 

спрема 

Радно место Број 

лиценце 

1.  
  

 

2.  
  

 

3.  
  

 

4.  
  

 

5.  
  

 

6.  
  

 

7.  
  

 

8.  
  

 

9.  
  

 

10.  
  

 

11.  
  

 

12.  
  

 

 

 

Напомена: По потреби образац копирати  

                    Приложити  доказе према Поглавлју  III 

 

 

 

 

 

 
Датум: М.П. Понуђач 
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 VI    МОДЕЛ УГОВОРА 

о јавној набавци извођења радова – изградња коловоза у улици Анке Буторац и 

реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици 

редни број ЈН К 74/17 
 
 закључен између: 
 

1. Градске управе Града Суботице, 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. 

Уговорне стране констатују: 
 
- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу 
позива за подношење понуда за набавку радова -  изградња коловоза у улици Анке 
Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици,  спровео отворени 
поступак под бројем ЈН К 74/17, 

- да је Извођач доставио понуду број _________ од _____ 2017. године која у 
потпуности испуњава све услове из конкурсне документације, која  се налази у прилогу 
овог Уговора и чини  његов саставни део, заједно са предмером  радова, 

-           да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о додели уговора за предметне радове број *********** од **.**. 2017. године, 
којом се уговор додељује Извођачу. 
  

Члан 2. 
 Предмет овог уговора је извођење радова – изградња коловоза у улици Анке 
Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици,  у свему према 
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предмеру радова, прихваћеној у понуди Извођача број _______ од _______2017. године, 
која је код Наручиоца заведена под бројем ********* дана **.**.2017. године, а која је 
саставни део овог Уговора,  према другим важећим прописима, техничким нормативима и 
обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора. 
 

Члан 3. 
 Вредност уговорених радова из члана 1. овога уговора износи: 

 
__________________________ динара   без 

ПДВ 

_________________________ динара    ПДВ 

       ========================================= 

  Укупно: __________________________ динара   са ПДВ 

(Словима: 
_________________________________________________________________________ 
___/100) а све према понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни део 
овога уговора.  
 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
цене елемената по основу којих је одређена. 
 Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 
Извођача. 
   

Члан 4. 
 Наручилац ће уговорену цену радова из члана 3. исплатити Извођачу, на начин и у 

роковима предвиђеним овим уговором,  уплатом на текући рачун Извођача. 
 Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин:  
- 50% укупне вредности Уговора – авансно, у року до 45 (четрдесетпет) 

дана од дана потписивања уговора, након што Понуђач преда Наручиоцу:  
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања; 
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;  
ц) предрачун за плаћање аванса и изјава о наменском коришћењу аванса.  
- 40% укупне вредности Уговора по испостављеним привременим 

месечним ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова 

и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана 

од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца и 

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

преда Наручиоцу:  

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

примопредају и коначни обрачун. 
Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а, обзиром да је, 

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

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

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

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу 
документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo 
примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  
што Извођач признаје без права на приговор.  
 Наручилац ће плаћање вршити са апроријације у Буџету Града Суботице за 
2017.г.: раздео 4, глава 08, програм 7, програмска активност 0701, пројекат П20, функција 
451, економска класификација 511231, извор финансирања 07. 

 

Члан 5.  
 Извођач је дужан да достави: 

 1. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у тренутку закључења 
уговора, а најкасније у року од 7 дана  по закључењу уговора, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 
издаје се у висини плаћеног аванса без  ПДВ-а и која мора трајати најмање 30 дана дуже 
од уговореног рока за извршење радова. Гаранција мора бити безусловна, платива на први 
позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном 
документацијом. Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг).  
 Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство 
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, 
мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. 
 
 2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у тренутку закључења 
уговора, а најкасније у року од 7 дана  по закључењу уговора, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје 
се у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, која мора трајати 
најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова - стављања предмета јавне 
набавке у функцију, (потписивања записника о примопредаји радова). Гаранција мора 
бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у 
потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Извођач може поднети гаранције 
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Aко се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 
посла мора се продужити.  
 Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао 
своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 
 Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.   
   
 3. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, понуђач 
предаје наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора - завршетка уговорених 
радова, што ће бити констатовано Записником о примопредаји радова. 
Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција за отклањање 
грешака у гарантном року издаје се у висини од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а. 
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Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. Извођач може 
поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће 
уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да 
изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 
коришћења предмета уговора у гарантном року.       
 Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати 
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема 
писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом 
Наручиоца.  У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке 
отколонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 

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

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 
обавези да продужи рок важења банкарске гаранције. 

 
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. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

 

Члан 6. 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 
________ дана, рачунајући од дана увођења Извођача у посао.  
 Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.  
 Под роком завршетка радова сматра се дан примопредаје радова, а што стручни 
надзор констатује у грађевинском дневнику. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
             

Члан 7.  
Рок за извођење радова 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 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 писмени споразум. 
 Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право  на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

 

Члан 8. 

Ако се од стране стручног надзора уписом у грађевински дневник утврди да 
радови Извођача имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач мора исте отклонити о 
свом трошку у року од 2 календарска дана од дана уписа у грађевински дневник.  

 Уколико Извођач  не отклони констатоване недостатке у квалитету и грешке у 
предвиђеном року, Наручилац ће активирати Средство финансијског обезбеђења  а добро 
извршење посла.   
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Члан 9. 

  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 10. 

Уколико Извођач не поступа у уговореном року из члана 6. 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 11. 
  Наручилац се обавезује да: 

- изврши обезбеђење плаћања по члану 3. и 4. овог  уговора,  
- прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних 

органа, 
- даје стручна објашњења за извођење радова на захтев Извођача, 
- именује стручни надзор, 
- уведе Извођача у посао о чему се сачињава посебан записник, 
- и да реализује технички пријем и исходује употребну дозволу након 

завршетка радова у законом предвиђеном року. 
            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.  
          

 

Члан 12. 
Извођач се обавезује да: 
- о сопственом трошку организује градилиште (ограђивање градилишта и 

ограђивање свих хоризонталних и вертикалних отвора унутар објекта и обезбеђење 
градилишта), 

- све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу са 
важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене радове по овом 
уговору, 

- обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака и 
опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да 
Наручилац  буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче 
безбедности, прописа о заштити животне средине, тако и радно-правних прописа за време 
укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручилоцу, 

- обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова, 
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, 

који је настао као последица извођења предметних радова, 
- сноси транспортне трошкове, 
- да о свом трошку отклони све штете које нанесе,   
- да обезбеди ХТЗ мере на градилишту по постојећим прописима, што је 

урачунато у цену и неће се посебно плаћати и 

- достави Наручиоцу имена својих представника у Комисији за примопредају 
радова и коначни обрачун. 
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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 13. 
 Сви радови треба да су изведени од квалитетног материјала и са квалификованим 
радном снагом.  

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.  
 Сви трошкови доказивања квалитета уграђеног материјала и рада прописани 
одговарајућим техничким прописима и пројектом (атести, прописана мерења и 
лабораторијска испитивања, пробе на градилишту и пробна оптерећења у случају кад то 
прописи захтевају) обавеза су извођача и не плаћају се посебно. 
 Квалитет радова мора одговарати пројекту, одговарјућим техничким прописима, 
СРПС стандатрдима и нормама у грађевинарству. Понуђач је одговоран уколико употреби 
материјал који не одговара траженом квалитету.  
 Услучају несклада између пројекта и понуде меродаван је пројекат. 

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

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

 

Члан 14. 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца 
и стручни надзор, најкасније 10 дана пре завршетка радова.  
 Примопредаја радова и коначан обрачун се врши комисијски најкасније у року од 
5 дана од завршетка радова. 
 Примопредаја радова и коначни обрачун се врши потписивањем записника о 
примопредаји радова који потписују по један представник стручног надзора и Извођача. 
 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу попуњене 
одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима. 
 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу Изјаву да су 
радови изведени сагласно пројектно техничкој документацији. 

 

Члан 15. 

Извођач предаје Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 
наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора - завршетка уговорених радова, што 
ће бити констатовано Записником о примопредаји радова. 

Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција за 
отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10 % од вредности уговора без 
ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. 
Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.       
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Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати 
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема 
писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом 
Наручиоца.  У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке 
отколонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 

Уколико Извођач у наведеном року не обезбеди и преда Наручиоцу гаранцију из 
претходног става Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

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

 

Члан 16. 
 Гарантни рок за изведене радове је 2 године, рачунајући од дана потписивања 
записника о извршеној примопредаји радова. За уграђену опрему важи гарантни рок 
произвођача те опреме у складу са условима произвођача, који не може бити краћи од 2 
године.  

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 17. 
Отклањању грешака, односно недостатака које утврди Наручилац у гарантном 

року, Извођач мора да приступи у року од 5 календарских дана од дана писменог позива 
Наручиоца, а да исте изврши у примереном року у зависности од врсте недостатка. 

Уколико недостатке Извођач не отклони у року из претходног става, Наручилац ће 
активирати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року и има право да 
те радове уступи другом извођачу у складу са Законом о јавним набавкама.  

 

Члан 18.  
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се коначним 

обрачуном на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 
стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 
 У случају да се појави потреба за извођењем вишкова радова, стручни надзор не 
може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности Наручиоца. 
 Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова искључиво 
представљају потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине 
превазилазе уговорене количине тих радова. У том случају Наручилац ће поступити у 
складу са одредбама члана 115. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама. 
 Извођач се обавезује да вишкове радова које превазилазе уговорене количине 
изведе по уговореним јединичним ценама, уз претходно писану сагласност Наручиоца. 
 По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са 
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. 
 Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем увећаних 
количина радова, достави преглед вишкова и мањкова са уговореним јединичним ценама. 
Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и 
достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана 
од дана пријема. 
 Вишкови радова који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца 
неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора. 
 Коначан преглед изведених радова са вишковима и мањковима, Извођач доставља 
на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих 
изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и 
анексима уговора. 
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Члан 19. 

 Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених 
радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, предмер 
непредвиђених радова.  
 Надзорни орган доставља Наручиоцу захтев за извођење непредвиђених радова са 
предмером и предрачуном, који мора да садржи: 
 1) предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен 
од стране надзорног органа; 
 2) детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са 
«Нормативима и стандардима рада у грађевинарству» - (издавач: „Грађевинска књига“). 
 Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда раде се на основу 
следећих елемената: 
 а) обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа у износу 
од  динара без ПДВ-а; 
 б) обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, 
енергената и др. у периоду израде понуде за неуговорене радове. 
 Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених 
радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и 
своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року 
од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених 
радова по члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења 
Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.  
 У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач 
је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове 
(непредвиђене радове). 
 Након усвајања понуде за додатне (непредвиђене) радове од стране Наручиоца и 
закључивања уговора о њиховом извођењу, Извођач се обавезује да у року од 7 дана од 
потписивања уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, за 
вредност уговорених непредвиђених радова. 
 Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче услов да започне извођење 
уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе. 
 Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у 
име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму 
неуговорених - непревиђених радова. 
 Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре 
закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у 
грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за 
спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима (клизиште, појава 
воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. 
 Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и 
неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. 
Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача и надзорног органа, 
приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана 
уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности 
примене преговарачког поступка. 
 За непредвиђене радове који морају бити изведени по налогу Комисије за 
технички преглед објекта, Наручилац ће приступити уговарању наведених радова, у 
складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана уговора, а након добијеног позитивног 
мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. 

 

Члан 20. 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 7 календарских дана, 

а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изведе радове у складу са 
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пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем 
радова; 

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту 
врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по 
примедбама стручног надзора у примереном року у складу са Законом о планирању и 
изградњи, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за 
добро извршење посла и 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

Члан  21. 
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, Изјаву да су радови изведени сагласно пројектно техничкој документацији, а у 
супротном, Пројекат изведеног објекта,  као и записник комисије о стварно изведеним 
радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за 
раскид уговор. 

 

Члан 22. 
 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 23. 
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 јединичне цене, које морају бити фиксне 
током важења Уговора. 

Члан 24. 
 Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне 
набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица 
околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог 
уговора не би био остварен у потпуности и које се нису могле предвидети пре покретања 
поступка предметне јавне набавке 
 Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности 
закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти 
радови уговорени (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).  
 Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима 
предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне 
набавке.  

Члан 25. 
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 стварно надлежног суда у Суботици. 

Члан 26. 

 Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље. 
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 /Извођач радова је у обавези да у року од 3 дана од дана пријема позива 
Наручиоца, у просторијама Наручиоца потпише Уговор о јавној набавци. 
 Уколико се Извођач радова у наведеном року не појави у просторијама Наручиоца 
сматраће се да је одбио да закључи Уговор о јавној набавци./ 

 
Члан 27. 

Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од којих Наручилац 
задржава 7 (седам) примерака, а Извођач 1 (један) примерак.  

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
Прилог бр. 1. Понуда Извођача и 
Прилог бр. 2. Предмер радова  

 
 
 
 
      ЗА ИЗВОЂАЧА                    ЗА НАРУЧИОЦА 
      Д и р е к т о р,                     
 

________________________                                                  ___________________________ 

 

Напомена: 
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да је сагласан са садржином 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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ЈН К  74/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  12 

 

 
ОБРАЗАЦ – ЕВИДЕНЦИЈА ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА 

  Понуђач: ___________________________________________ из 
____________________________ у поступку доделе уговора о јавној набавци радова – изградња коловоза у 
улици Анке Бутроац и реконструкција и доградња улице Петрињске и Суботици, редни број ЈН К 74/17, 
доставља следеће доказе: 

 

Ред 

број 
Услов из члана 75. ЗЈН Докази из члана75. и 76. ЗЈН 

Приложен 

доказ 

1. 
да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 

Извод из Агенције за привредне 
регистре односно извода из регистра 
надлежног привредног суда 

ДА НЕ 

      За правна лица: 
 
2.1) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење основног суда, 
односно уверење надлежног суда и 
надлежне ПУ МУП и 

ДА НЕ 

2.2) Извод из казнене евиденције 
Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду и 

ДА НЕ 

2.3) Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, 

ДА НЕ 

         за Предузетнике:  

2.4) Потврда прекршајног суда да му 
није изречене мера забране обављања 
делатаности, или  

ДА НЕ 

2.5) Потврда Агенције за привредне 
регистре да код тог органа није 
регистровано, да му је као 
привредном субјекту изречена мера  
забране обављања делатности, која је 
на снази у време објаве позива за 
подношење понуда. 

ДА НЕ 

2. 

да понуђач и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, 
да није осууђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања 
и давања мита, кривично дело преваре 
ДОКАЗИ ИЗ ОВЕ ТАЧКЕ НЕ МОГУ 
БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ 
ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Доказ за Физичка лица:  

2.6) Потврда прекршајног суда да му 
није изречена мера забране обављања 
одређених послова. 

ДА НЕ 

3. 

да је измирио доспеле порезе и друге 
јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији 
 

3.1) Уверење Министарства финансија 
– пореске управе о плаћеном порезу, 
доприносу и другим јавним 
дажбинама, и 

ДА НЕ 
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ДОКАЗИ ИЗ ОВЕ ТАЧКЕ НЕ МОГУ 
БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ 
ОТВАРАЊА ПОНУДА 

3.2) Уверење Службе за утврђивање и 
наплату локалних прихода градске, 
односно општинске управе   ДА НЕ 

4. 

Понуђач је регистрован у регистру 
понуђача код АПР 

Извод из АПР или изјава 

ДА НЕ 

 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ: Да је 
Понуђач у претходне три обрачунске 
године (2014, 2015. и 2016. година) 
остварио укупан пословни приход 
најмање у износу од 88.000.000,00 
(осамдесетосаммилиона) динара без ПДВ-
а. 

5.1. Извештај о бонитету за јавне 
набавке – Образац БОН-ЈН који издаје 
Агенција за привредне регистре са 
подацима за претходне три 
обрачунске године, а ако понуђач 
послује краће од 3 године, прилаже се 
биланс стања и успеха за период 
пословања са мишљењем овлашћеног, 
уколико предузеће подлеже ревизији 

ДА НЕ 

5. 

2. Да понуђач није био у блокади 
пословног рачуна у периоду од 12 месеци 
до дана објављивања позива за 
подношење понуда. 

5.2) Потврда о броју дана 
неликвидности коју издаје Народна 
банка Србије. 
 

ДА  НЕ 

6.1) Фотокопије окончане ситуације - 

прва страница са овером надзора ДА 
 

НЕ 
 

6. 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ: Да је 
понуђач у периоду од  01.01.2014. године 
до дана објављивања позива за 
подношење понуда извео истоврсне 
радове који су предмет јавне набавке  у 
вредности од најмање 44.000.000,00 
(четрдесетчетиримилиона) динара без 
ПДВ-а. 

6.2) Оверена потврда од стране 
Наручиоца / Инвеститора ДА НЕ 

7.1) фотокопија пописне листе или 
књиговодствене картице или књиге 
основних средстава за опрему која је 
у власништву понуђача – тражена 
опрема да се обележи маркером, или 

ДА НЕ 

7.2) уговор о закупу или лизингу, за 
опрему коју користи по основу закупа 
или лизинга, и 

ДА НЕ 

7.3) фотокопија очитане саобраћајне 
дозволе за моторна возила са 
фотокопијама полисе осигурања. и  

ДА НЕ 

7. 

Да понуђач располаже са минимално 

следећом опремом: 

1)  1 ваљак мин. тежине 7,7 t 
2) 1 гумени ваљак мин. тежине 10 t 
3) 1 комбиновани ваљак мин. тежине 3.0 t 
4) 7 камиона мин. носивости 15 t 
5) 1 вибројеж 
6) 1 специјално возило-компактор 
7) 1 финишер ширине пегле мин. 3m 
8) 1 машина за извлачење линија 
9) 1 асфалтна база капацитета мин. 100 
t/h на удаљености 70 km 
10) 3 утоваривача 
11) 1 грејдер 
12) 1 цистерна за емулзију 
13) 1 цистерна за воду 
14) 2 багера мин. 1,0 m³ запремина 
кашике 

15) 1 глодалица за асфалт минималне 

7.4) за асфалтну базу: 

7.4.1) фотокопија употребне дозволе 
са купопродајним уговором (рачуном) 
или пописном листом, за асфалтну 
базу, уколико је понуђач власник 
асфалтне базе; или 

ДА НЕ 
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7.4.2)  уколико је асфалтна база 
предмет уговора о закупу или о 
лизингу, потребно је доставити уговор 
о закупу или уговор о лизингу и 
употребну дозволу заједно са 
купопродајним уговором (рачуном) 
закуподавца. и 

ДА 
 
 
 
ДА 

НЕ 
 
 
 
НЕ 

7.4.3) изјаву дату под материјалном и 
кривичном одговорношћу, потписану 
од стране одговорног лица и оверену 
печатом, којом се доказује удаљеност 
асфалтне базе од градилишта.  
Уз изјаву приложити одштампану и 
обележену трасу пута са уписаним 
растојањем измереним помоћу веб 
сајта www.maps.google.com. и 

ДА 
 
 
ДА 

НЕ 
 
 
НЕ 

ширине 1м 

7.4.4) књиговодствену лагер листу или 
аналитичку картицу за претходне 3 
(три) године (2014., 2015. и 2016.) из 
које се види количина произведеног 
асфалта на годишњем нивоу.  

ДА НЕ 

8.1) Доказ о пријави на осигурање за 
запослене  - фотокопија М 
образаца  

ДА 
 

НЕ 
 

8.2) Фотокопија уговора за лица 
ангажована по другом основу у 
складу са Законом о раду  

ДА 
 

НЕ 
 8. 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ: Да 

понуђач има у радном односу или 
ангажовано другим Уговором у складу са 
Законом о раду, најмање: 
1)  2 одговорна извођача радова са 
важећом лиценцом 412 или 415 или 418 
или 410 
2) 1 техничар грађевинске струке 

3) 27 лица распоређена на пословима, који 
су предмет ове јавне набавке  

8.3) фотокопија одговарајуће лиценце 
Инжењерске коморе Србије са 
потврдом о важењу истих  ДА НЕ 

 
  

Друга обавезна документа која понуђач мора да достави: 

9. Образац  бр.  1 - Образац понуде ДА  НЕ 

10. Образац бр.   2 – Структура цена  ДА НЕ 

11. 
Образац бр.  3 – Трошкови припреме понуде – (Достављање овог обрасца није 
обавезно) 

ДА  НЕ 

12. Образац  бр.  4  – Изјава о независној понуди  ДА НЕ 

13. Образац  бр.  5 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН   ДА НЕ 

 Образац бр. 6 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН за подизвођача ДА НЕ 

14. Образац бр.  7 – Изјава понуђача о посети локације     ДА НЕ 

15. Образац бр.  8 – Референтна листа изведених радова    ДА НЕ 

 Образац бр.  9 – Потврда о референцама ДА НЕ 

16. Образац  бр. 10 – Техничка опремљеност  ДА НЕ 

17. Образац бр.  11 – Кадровски капацитет  ДА НЕ 

18.  
Образац бр.12  –  Евиденција  приложених доказа (Достављање овог обрасца није 
обавезно) 

ДА НЕ 
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19. Модел уговора  ДА НЕ 

20. Предмер радова ДА  НЕ 

21. 
Споразум за представника групе понуђача (У случају да понуду подноси група 
понуђача 

ДА НЕ 

22. Банкарска гаранција за озбиљност понуде ДА НЕ 

23. 
Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције повраћај 
авансног плаћања 

ДА НЕ 

22. 
Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла 

ДА  НЕ 

23. 
Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање 
недостатака у гарантном року 

ДА НЕ 
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VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Сагласно члану 61. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач треба да сачини 
понуду према упутству Наручиоца. 

 

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 радова -  изградња коловоза у улици 

Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици– ЈН К 

74/17 - 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 се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позива 
и конкурсне документације и ако уз тражене доказе из Упутства како се доказује 
испуњеност услова поднесе и следеће обрасце, попуњене, оверене и од стране овлашћеног 
лица потписане. 

Понуда мора да садржи попуњене, оверене и од стране овлашћеног лица Понуђача 
потписане следеће: 

- Образац број 1 – Образац понуде 
- Образацброј  2 – Структура цене 
- Образац број 3 – Образац трошкова припреме понуде (није обавезно)  
- Образац број 4 -  Изјава о независној понуди 
- Образац број 5 - Образац изјаве о поштовању обавеза за понуђача 
- Образац број 6 – Образац изјаве о поштовању обавеза за подизвођача 

                                                (у случају да има подизвођача) 
- Образац број 7 – Изјава о обиласку локације за извођење радова  
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- Образац број 8 – Референтна листа 
- Образац број 9 – Потврда о рефернцама 
- Образац број 10 –Технички капацитет 
- Образац број 11 – Кадровски капацитет  
- Образац број 12 – Евиденција приложених доказа ( није обавезно) 
- Модел уговора  
- Предмер радова  
- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују    
на извршење јавне набавке  (у  случају да понуду подноси група понуђача)  

 ОСИМ ових образаца мора да приложи доказе о испуњености обавезних и 
додатних услова из Конкурсне документације и: 
-        Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
повраћај авансног плаћања 
- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 

добро извршење посла и 
- Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 

отклањања недостатака у гарантном року.  
 
Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију на 

следеће начине:  
- на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs 

- на Порталу наручиоца: www.suboтica.rs 

 

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 -  изградња коловоза у улици Анке 

Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици– ЈН К 74/17 - 
НЕ ОТВАРАТИ или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова -  изградња коловоза у улици Анке 

Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици– ЈН К 74/17  - 
НЕ ОТВАРАТИ или 

“Опозив понуде за јавну набавку радова -  изградња коловоза у улици Анке 

Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици– ЈН К 74/17 –- 

НЕ ОТВАРАТИ  или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова -  изградња коловоза у 

улици Анке Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици– ЈН 

К 74/17 - 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. 

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

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

- 40% укупне вредности Уговора по испостављеним привременим месечним 
ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од 
дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца и 

- 10% укупне вредности Уговора у року до 45 дана, након што Понуђач преда 
Наручиоцу:  
а) банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року; 
б) окончану ситуацију  сачињену на основу оверене грађевинске књиге изведених 

радова и јединичних цена из понуде  потписане од стране стручног надзира 
ц)  записник о примопредаји објекта сачињен и потписан од стране Комисије за 

примопредају и коначни обрачун 
Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а, обзиром да је, 

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

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

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

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

Извођач радова испоставља рачун 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 извођење радова је најдуже 60 дана од дана увођења Извођача у посао.  
О увођењу Извођача у посао  потребно је сачинити посебан записник. 

 

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. 

 

9.4. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове је 2 године, рачунајући од дана сачињавања 
записника о извршеној примопредаји радова. 
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9.5. Рок  за поптисивање уговора од стране изабраног понуђача 
Изабрани понуђач је у обавези да у року од 3 дана од дана пријема позива 

Наручиоца, у просторијама Наручиоца потпише Уговор о јавној набавци. 
 Уколико се Изабрани понуђач у наведеном року не појави у просторијама 
Наручиоца сматраће се да је одбио да закључи Уговор о јавној набавци. 
 

 
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. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 У својој понуди сваки понуђач је дужан да достави следећа средства 

финансијског обезбеђења: 

 

 1.  Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
 Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. 
 Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у висини од 5% 
од укупне понуђене цене из понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање 
колико и важи понуда, (најмање 60 дана). Поднета банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од 
оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 
кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони 
ранг). 
 Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних 
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или 
подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих  и сертификованих 
рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта 
(Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 
 Наручилац  ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду 
у следећим случајевима: 

• уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју 
понуду; 

• уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено  
не потпише уговор о јавној набавци; 

• уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за повраћај аванса и 
банкарску гаранцију за добрo извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 
документације. 

 

2.  Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати 

банкарску гаранцију  за повраћај аванса 
Понуђач је дужан да уз понуду достави  Оригинал обавезујуће писмо о намерама 

банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права 
приговора, банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања у висини аванса (50% од 



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова  – изградња коловоза у улици Анке 

Буторац и реконструкција и доградња улице Петрињска у Суботици, ЈН К 74/17 

 

47/62 

вредности уговора са ПДВ-ом), као гаранција за повраћај аванса, са роком важења 30 дана 
дужим од уговореног рока за извршење уговорених радова, тј. до примопредаје –окончања 
радова. 

 

3. Обавезујуће  оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати 

банкарску гаранцију  за добро извршење посла. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама 
банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права 
приговора, банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности 
уговора без ПДВ-а са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење 
уговорених радова, тј. до примопредаје –окончања радова. 

 

4. Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати 

банкарску гаранцију  за отклањање грешака у гарантном року. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама 

банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права 
приговора, банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року  у износу од 10 % 
од вредности уговора без ПДВ-а чији рок важења мора бити 30 дана дужи од уговореног 
гарантног рока. 

 

Изабрани понуђач се обавезује да достави Наручиоцу следећа средства 

финансијског обезбеђења:  
 

1. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у тренутку закључења 
уговора, а најкасније у року од 7 дана  по закључењу уговора, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања 
издаје се у висини плаћеног аванса без  ПДВ-ом и која мора трајати најмање 30 дана дуже 
од уговореног рока за извршење радова. Гаранција мора бити безусловна, платива на први 
позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са Конкурсном 
документацијом. Добављач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци 
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг).  

Наручилац не може исплатити аванс пре него што прими тражено средство 
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, 
мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. 

 
2. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у тренутку закључења 

уговора, а најкасније у року од 7 дана  по закључењу уговора, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје 
се у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а, , која мора трајати 
најмање 30 дана дуже од уговореног рока за извршење радова - стављања предмета јавне 
набавке у функцију, (потписивања записника о примопредаји радова). Гаранција мора 
бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у 
потпуности усаглашени са Конкурсном документацијом. Извођач може поднети гаранције 
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Aко се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 
посла мора се продужити.  

Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико понуђач не буде извршавао 
своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 

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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3. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, понуђач 
предаје наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора - завршетка уговорених 
радова, што ће бити констатовано Записником о примопредаји радова. 

Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција за 
отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10 % од вредности уговора без 
ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. 
Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.       

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати 
уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема 
писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом 
Наручиоца.  У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке 
отколонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 
 

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.  

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 
74/17”, заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Град Суботица, 
Градска управа, Трг слободе 1, 24000 Суботица, или путем електронске поште на e-мail: 
javnenabavke@subotica.rs. 
 Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на eмail: 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-мail: 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-мail: javnenabavke@subotica.rs   у данима 
када наручилац не ради, (викендом или у данима државног празника)  примљени захтев ће 
се евидентирати првог наредног радног дана у току трајања радног времена наручиоца од 
07,00 часова до 15,00 часова.  
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 Наручилац ће по писменом захтеву понуђача  омогућити увид у главни пројекат за 
извођење предметних радова.  
 Изјаву понуђача о извршеном увиду у Главни пројекат и о извршеном обилажењу 
локације за извођење предметних радова оверава и представник наручиоца Здравко 
Ковачевић, односно у случају одсуства Инес Триван Криво. 
 За припрему понуде омогућен је и увид у постојеће стање и то сваким радним 
даном (од објављивања позива за подношење понуда а најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуда) у времену од (8:00 до 14:00 часова), на адреси: Суботица, Трг 
републике 16.   
 Понуђачи су у обавези да пре увида, 2 дана раније најаве захтев за увид на телефон 
063/599-862,  или писменим путем, на и-мејл адресу: zdravko.kovacevic@subotica.rs.
 Понуђач има обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан увид у радове 
увидом у пројектну документацију и локацију, како касније не би дошло до 
непредвиђених и накнадних радова. Понуђач има обавезу да уочи и укаже на било какве 
евентуалне пропусте у пројектној документацији. 

Понуђач  доставља  изјаву о обиласку локација која су предмет јавне набавке и да 
су стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, (која се налази у 
прилогу), потписану и изпечатирану. 

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 
елефоном 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).  
  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.  
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 15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  
(Образац изјаве). 

 

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. 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-мail: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на 
адресу наручиоца. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске 
поште на e-мail: 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-мail: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након истека радног времена 
наручиоца то јест након 15,00 часова, или данима државног празника или данима када 
орган не ради, 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.  
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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;  
(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 74/17;  
(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 
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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.  

 

18. 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.  

 

19. ПРАВО УЧЕШЋА 

 
Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова 
доказује достављањем доказа према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са 
конкурсном документацијом где су услови ближе дефинисани. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 
понуђач може уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе. 

Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из 
претходног става. 

 

20. ВАЛУТА И НАЧИН ИЗРАЖАВАЊА ЦЕНЕ 

 

Цена мора да буде исказана у динарима, без пореза на додату вредност и исказује 
се по јединици мере. На крају обрасца понуде исказује се укупна вредност без ПДВ-а и 
укупна вредност са ПДВ-ом. 

У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање 
уговора о јавној набавци. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке 
у складу са понуђеним условима. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити 
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у 
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

21. ПОВЕРЉИВОСТ 

 

 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба 
да у горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“. 
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Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из 
понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 

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

 

22. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац 
може тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за 
појашњење биће прослеђени у писменој форми. Понуђач је обавезан да у назначеном  
року од дана пријема захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у 
писаној форми. 

 

23. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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.  

24. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану 63. 

Закона о јавним набавкама. 

 

25. ПРИМЕНА ЗАКОНА 

 
Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, 

стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији, нарочито Закона о 
јавним набавкама и подзаконских аката за ову област. 

 

26. ТУМАЧЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

У циљу идентичног и потпуног разумевања Конкурсне документације, понуђач 
може тражити од Наручиоца појашњење одређених одредби Конкурсне документације. 
Захтеве за појашњење и копије одговора биће послати свим подносиоцима понуда који су 
преузели Конкурсну документацију . 

 

27. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Рок за подношење понуде је 10.01.2018. године до 11,00 часова. 

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца 
најкасније до 10.01.2018. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања. 
 

28. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Јавно отварање понуда отпочеће 10.01.2018. године у просторијама Наручиоца, у 
Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12,00 часова, у Старој Градској кући, II спрат, у 
210-1. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
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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. 
 

29. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о 

обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или 
уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 
да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 
наредних шест месеци. 

Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено 
образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у 
року од три дана од дана доношења одлуке. 

Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима 
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама. 
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ИНВЕСТИТОР:     Град Суботица     

ОБЈЕКАТ:              Изградња коловоза у Суботици у улици Анке Буторац 

МЕСТО:                 Суботица     

 

01 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Ј.М. Количина 
Јединич-
на цена 
без ПДВ 

Јединич-
на цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

1.001 
Исколчавање и обележавање 
трасе са одржавањем истих 
током извођења радова 

м
1
 1484,539  

  

 

1.002 

Измештање дрвених бандера 
који су на предметној траси у 
свему према условима издатим 
од стране 
“Електродистрибуције” 
Суботица. Обрачун по комаду 
измештеног стуба. 

ком 2  

  

 

1.003 Израда геодетског елабората пауш 1     

Укупно припремни радови:    

 

02 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Ј.М. Количина 

Јединич-
на цена 
без ПДВ 

Јединич-
на цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

2.001 
Машински ископ земље III и IV 
категорије у широком откопу     

м
3
 5526,86  

  

 

2.002 

Уређење постељице – планума 
доњег строја.                           
Цена обухвата: грубо и фино 
планирање грејдером, сабијање 
ваљком и квашење     
1484.55x5.5+2Р8=8165.02+2x13.
76=8192.36 

м
2
 8192,36  

  

 

2.003 

Израда банкина од депоноване 
земље III и IV категорије на 
банкини, при ископу путних 
јаркова, са разастирањем и 
планирањем земље грејдером 
уз ручну поправку и ваљање 
малим ваљком. 

м
3
 277,8  

  

 

2.004 

Ископ земље за путне јаркове 
ровокопачем 80% и ручно 20% 
са пребацивањем земље на 
страну или на банкину     
1484*0.50м

3
/м

1
 

м
3
 742  

  

 

2.005 
Машински утовар и одвоз 
вишка земље на депонију  до 
5км 

м
3
 5991,06  

  
 

Укупно земљани радови:    
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03 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 

 

Поз. Опис позиције Ј.М. Количина 

Јединич-
на цена 
без ПДВ 

Јединич-
на цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

3.001 

Израда доњег носећег слоја од 
месног мајданског песка.      Цена 
обухвата: набавку материјала, 
рад машина на насипању, 
разастирању, грубом и фином 
планирању, квашењу и сабијању 
материјала.           
8192.36x0.30=2457.71                 

м
3
 2457,71  

  

 

3.002 

Израда горњег носећег слоја, 
тампона од дробљеног каменог 
агрегата 0-31,5                       Цена 
обухвата: набавку материјала, 
рад машина на насипању, 
разастирању, грубом и фином 
планирању, квашењу и сабијању 
материјала.              
(1484.55x5.2+2xР8)x0.25=1,936.8 

м
3
 1936,58  

  

 

3.003 

Справљање и машинско 
уграђивање горњег носећег слоја 
од кречњачког агрегата БНС 22 
дебљине д=8цм    
1484.55x5.04+2xР8=7,509.65 

м
2
 7.509,65  

  

 

3.004 

Справљање и машинско 
уграђивање горњег носећег слоја 
од кречњачког агрегата АБ11 
дебљине д=4цм       
1484.5x5+2xР8=7,450.27 

м
2
 7450,27  

  

 

Укупно коловозна конструкција:    

 

04 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 

Поз. Опис позиције Ј.М. Количина 

Јединич-
на цена 
без ПДВ 

Јединич-
на цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно са 
ПДВ 

4.001 
Набавка и постављање 
саобраћајног знака у бетонску 
стопу. 

   

  

 

 
 
 

III-03 ком 4  
  

 

 
 
 

II-1 ком 2  
  

 

4.002 
Фарбање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, 
средишње линије  

м 1484,539  

  

 

 Укупно саобраћајна сигнализација:   
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05 ОСТАЛИ РАДОВИ 

 

Поз. Опис позиције Ј.М. Количина 

Јединич-
на цена 
без ПДВ 

Јединич-
на цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно 
са ПДВ 

5.001 
Постављање АБ талпи за 
заштиту подземних инсталација 
димензија 1,5*0,5*0,1 

м 12  

  

 

5.002 
Постављање винидурит цеви 
ф110 испод коловоза   

м 35  

  

 

 Укупно остали радови: 
  

 
 

 
 

 Рекапитулација радова за улицу Анке Бутурац 

    

1 Припремни радови  

2 Земљани радови  

3 Коловозна конструкција  

4 Саобраћајна сигнализација  

5 Остали радови  

 Свега без ПДВ-а  

 ПДВ 20%  

 УКУПНО  
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ИНВЕСТИТОР:     Град Суботица     

ОБЈЕКАТ:              Реконструкција и доградња коловоза у улици Петрињска 

МЕСТО:                 Суботица     

      

01 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

      

Поз. Опис позиције Ј.М. 
Колич

ина 

Јединич-
на цена 
без ПДВ 

Јединч-на 
цена са 
ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно 
са ПДВ 

1.001 
Исколчавање и обележавање 
трасе са одржавањем истих 
током извођења радова 

м
1 431     

1.002 

Замена водоводне АЦ цеви 
испод будућег коловоза, у 
свему према условима 
издатим од стране ЈКП 
"Водовод и канализација" 
Суботица. Обрачун се врши 
по м измештеног гасовода 

м1 90     

1.003 
Машинско рушење 
асфалтног застора 
глодлицом дебљине до 4цм 

м
2 1360     

1.004 
Рушење ивичњака 18/24 са 
одвозом на депонију. 

м 12     

Укупно припремни радови:    

       

     

 

      

Поз. Опис позиције Ј.М. 
Колич

ина 

Јединич-
на цена 
без ПДВ 

Јединч-
на цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно 
са ПДВ 

2.001 
Машински ископ земље III и 
IV категорије у широком 
откопу     

м
3 243,02     

2.002 

Уређење постељице – 
планума доњег строја.                           
Цена обухвата: грубо и фино 
планирање грејдером, 
сабијање ваљком и квашење     

м
2 331,8     

2.003 

Израда банкина од 
депоноване земље III и IV 
категорије на банкини, при 
ископу путних јаркова, са 
разастирањем и планирањем 
земље грејдером уз ручну 
поправку и ваљање малим 
ваљком. 

м
3 21,55     
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2.004 
Машински утовар и одвоз 
вишка земље на депонију  до 
5км 

м
3 221,47     

Укупно земљани радови:    

      

      

03 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 

      

Поз. Опис позиције Ј.М. 
Коли

чина 

Јединична 
цена без 
ПДВ 

Јединч-
на цена 
са ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно 
са ПДВ 

3.001 

Израда доњег носећег слоја 
од месног мајданског песка.      
Цена обухвата: набавку 
материјала, рад машина на 
насипању, разастирању, 
грубом и фином планирању, 
квашењу и сабијању 
материјала.                         

м
3 66,36     

3.002 

Израда горњег носећег слоја, 
тампона од дробљеног 
каменог агрегата 0-31,5                       
Цена обухвата: набавку 
материјала, рад машина на 
насипању, разастирању, 
грубом и фином планирању, 
квашењу и сабијању 
материјала.               

м
3 66,36     

3.003 

Справљање и машинско 
уграђивање изравнавајућег 
слоја од кречњачког агрегата 
БНХС 16     

т 106,37     

3.004 

Справљање и машинско 
уграђивање горњег носећег 
слоја од кречњачког агрегата 
БНХС 16 дебљине д=6цм     

м
2 334     

3.005 

Справљање и машинско 
уграђивање горњег носећег 
слоја од кречњачког агрегата 
АБ11 дебљине д=4цм   

м
2 2550     

Укупно коловозна конструкција:    
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04 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

      

Поз. Опис позиције Ј.М. 
Колич

ина 

Јединич-
на цена 
без ПДВ 

Јединчна 
цена са 
ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно 
са ПДВ 

4.001 
Набавка и постављање 
саобраћајног знака у 
бетонску стопу. 

      

 III-3 ком 14    
 
 

 II-1 ком 9     

 II-4 ком 1    
 
 

 III-2.1. ком 2     

 I-14.1. ком 2     

4.002 
Фарбање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, 
средишње линије  

м 431     

4.003 
Фарбање хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, 
пешачки прелази  

м
2 20     

Укупно саобраћајна сигнализација:    

      

05 ОСТАЛИ РАДОВИ 

      

Поз. Опис позиције Ј.М. 
Колич

ина 

Јединич-
на цена 
без ПДВ 

Јединчна 
цена са 
ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

Укупно 
са ПДВ 

5.001 
Набавка и полагање сивог 
бетонског ивичњака 18/24 
у набијени бетон МБ30 

м 300     

5.002 
Израда сливника са 
прикључком до 5м на 
градску канализацију  

ком 7     

5.003 
Измештање постојећих 
сливника  

ком 6     

5.004 
Подизање шахт поклопаца 
на нову нивелету коловоза 

ком 13     

Укупно остали радови:   
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Рекапитулација радова за Петрињску улицу 

  

1 Припремни радови  

2 Земљани радови  

3 Коловозна конструкција  

4 Саобраћајна сигнализација  

5 Остали радови  

 Свега без ПДВ-а  

 ПДВ 20%  

 УКУПНО  

 
 


