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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број ЈНМВ К 48/19, број IV-404-584/2019 од 08.11.2019. године 
и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈНМВ К 48/19, број IV-404-584/2019 
од 08.11.2019. године, припремљена је: 
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за јавну набавку мале вредности услуге израде плана превентивних мера и услуге 
координатора за безбедност и здравље на раду на реконструкцији и изградњи 

Зелене фонтане 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈНМВ К 48/19 је услуга израде плана превентивних мера и 
услуга координатора за безбедност и здравље на раду на реконструкцији и изградњи 
Зелене фонтане 
 

Ознака из општег речника набавке:  
 

• 71300000 – Техничке услуге 

 
2. Контакт 
E-mail адреса: javnenabavke@subotica.rs  
Радно време Наручиоца је радним данима од 7,00 до 15,00 часова. 
 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ: 
Заинтересована лица могу да изврше обилазак локације и изврше увид у пројектно 
техничку документацију,  уз обавезну најаву најмање 2 дана пре намераваног увида и 
обиласка локације. 
Пријаве се достављају у писаној форми лично у Секретаријату за инвестиције и развој, 
Суботица, Трг републике 16 или путем електронске поште на е-маил: 
gordana.cvijin@subotica.rs.  
О термину заинтересовани понуђач ће бити обавештен на исти начин како је поднео 
пријаву. 
Обилазак локације није могуће извршити на дан отварања понуда. 
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II  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ 
 

 
ИЗРАДА ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И  

УСЛУГЕ КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ  
за време извођења радова на Реконструкцији и изградњи зелене фонтане у 

Суботици  
 

Предмет јавне набавке је услуга израде плана превентивних мера и услуге 
координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова на 
Реконструкцији и изградњи Зелене фонтане у Суботици, Трг слободе, парцела бр: 
43089, К.О.Доњи град. 
 
Вршилац услуге је у обавези да изради и преда Наручиоцу „План превентивних мера“ 
за предметни објекат, у року од највише седам дана  од дана закључења уговора. 
 
План превентивних мера се испоручује у три оригинална одштампана примерка и 
један дигитални примерак у одговарајућем електонском формату – pdf.  
 
Вршилац услуге се такође обавезује да обезбеди вршење послова координатора за 
безбедност и здравље на раду за време извођења радова на Реконструкцији и изградњи 
Зелене фонтане у Суботици.  
Услуга вршења послова координатора за безбедност и здравље на раду за време 
извођења радова почиње даном почетка извођења радова на Реконструкцији и изградњи 
зелене фонтане у Суботици, а престаје даном завршетка радова, што се констатује 
грађевинским дневником. Рок за извођење радова за предметни објекат је 180 
календарских дана.  
 
У случају продужења рока за извођење радова, Вршилац услуге је дужан да настави да 
врши предметну услугу која се неће посебно плаћати. 
 
Вршилац услуге се обавезује да одмах по потписивању уговора достави Наручиоцу 
решење о именовању координатора за израду плана превентивних мера и решење о 
именовању координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова. 
 
Вршилац услуге је дужан своју обавезу извршити у свему према правилима струке и 
важећим прописима. 
 
Вршилац услуге у целости одговара, укључујући и евентуалну одговорност пред 
надлежним органима, за своју услугу координатора за безбедност и здравље на раду за 
време извођења радова, као и за „План превентивних мера“, у складу са Законом о 
безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17-
др.закон) и у свему према Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим и 
покретним градилиштима („Службени гласник РС“ бр. 14/09, 95/10 и 98/18). 
 
Наручилац ће платити услугу израде „Плана превентивних мера“ у року до 45 дана од 
данa примопредаје „Плана превентивних мера“, односно од пријема исправног рачуна 
за израду  „Плана превентивних мера“, који Вршилац услуге може испоставити 
најраније са датумом примопредаје „Плана превентивних мера“. 
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Плаћање за услугу координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења 
радова, Наручилац ће платити Вршиоцу услуге по испостављеним исправним 
месечним фактурама, све до завршетка радова, у року до 45 дана од дана пријема 
исправниог месечног рачуна. Обрачун дана, за плаћање услуге координатора  за 
безбедност и здравље на раду за време извођења радова ће се вршити на основу броја 
дана за извођење  радова на предметном објекту на крају одговарајућег месеца (све на 
основу броја дана регистрованих грађевинским дневником). 
   
Наручилац је у обавези да Вршиоцу услуге достави сву потребну документацију коју 
Вршилац услуге захтева, а која му је потребна за пружање услуге, као и да му омогући 
приступ и увид у предметну документацију. 
 
 Очекивани почетак извођења радова је децембар 2019. године.  
 

TEHNIČKI OPIS RADOVA IZ PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
 

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE/SPOLJNOG UREĐENJA 
Na osnovu razgovora sa Investitorom, uvida na licu mesta, projektnog zadatka, Izmene 
lokacijskih uslova broj: ROP-SUB-2439-LOC-1/2019  od 25.02.2019., II izmene lokacijskih 
uslova broj: ROP-SUB-4235-LOCA-1/2019 od 27.02.2019., Građevinske dozvole broj ROP-
SUB-1336-CPIH-2/2019. od 28.02.2019. i drugih uslova urađena je projektno-tehnička 
dokumentacija za Izmenu projekta za građevinsku dozvolu za objekat Zelena fontana, u 
Subotici na Trgu Slobode, k.p. 43089 K.O. Donji grad. 
Projektom je predviđena izgradnja u tri faze. 
 
I FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje parterne fontane, sa tehničkom etažom, 
popločanje trga, žardinjere 
II FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje Rainbow-jetova 
III FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje bazena sa mirnom vodom 
Javna nabavka obuhvata izvođenje radova sve tri faze odjednom. 
 
Projektno-tehnička dokumentacija Rekonstrukcija Zelene fontane se odnosi na samu Fontanu 
kao i na okolni prostor Trga.                                                                                                                                                
Ukupna površina na kojoj je predviđena rekonstrukcija je cca 3300m2.  
Trg je podeljen u tri celine:    - “vodena igra” (parterna fontana) 
    - “mirna voda” 
    - ozelenjeni deo trga sa sedenjem 
-Parterna fontana je predviđena u središnjem delu trga, kružnog je oblika, centralne površine 
113.09m2. Obuhvata 61 parternu mlaznicu Waterboyplus  koje su raspoređene kao 1 centralna 
i 5 koncentričnih krugova.  
Centralna mlaznica Waterboyplus raspršuje vodu do visine 4.00m. Prvi krug mlaznica ima 4 
mlaznice Waterboyplus koje raspršuju vodu do visine 3.00m, drugi krug ima 8 komada 
mlaznica (Waterboyplus) koje raspršuju vodu do visine 2.25m, treći krug ima 16 komada 
mlaznica (Waterboyplus) koje raspršuju vodu do visine 1.75m, četvrti krug ima 16 komada 
mlaznica (Waterboyplus) koje raspršuju vodu do visine 1.25m, peti krug ima 16 komada 
mlaznica (Waterboyplus) koje raspršuju vodu do visine 1.00m. 
Sve mlaznice su u sklopu rešetke od inox lima kroz koje se odvodi potrošena voda u donji 
bazen, gde se vrši kondicioniranje vode i recirkulacija u sistem. Pored svake mlaznice je 
ugrađena svetiljka sa RGB LED rasvetom, koja se takođe software-ski kontroliše. Na 
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kružnici poluprečnika 8.50m projektovano je 16 parternih usmerenih mlaznica sa glatkim 
mlazom – Rainbow Jet mlaznice sa parabolom cca dužine 4.00m, visine 1.80m. Centar nove 
parterne fontane – “vodene igre” se poklapa sa centrom postojeće Zelene fontane. Rad 
fontane se kontroliše iz mašinske prostorije koja se nalazi ispod same fontane i prema 
bazenima, gde je smešten bazen sa potrebnom količinom vode, pumpe, filteri, dozatori i sva 
potrebna prateća oprema, ormari za smeštaj potrebnih elemenata, kao i elektro upravljački 
ormari. Fontana je predviđena da radi u nekoliko režima u zavisnosti od prilike, doba dana ili 
vremena.  
-“Mirna voda” se sastoji iz tri plitka bazena sa mirnom vodom, odnosno, predviđeno je blago 
cirkulisanje vode zbog lakšeg održavanja. Dubina vode ne prelazi 30cm.  
-Zeleni deo trga obuhvata žardinjere sa zelenilom, klupe i površine sa travom i cvećem. Ovaj 
deo je predviđen kao najmirniji deo trga gde se u hladovini može posmatrati vodena igra i 
sagledavati ceo trg.  
 
Objekat će se izvesti primenom sledećih postupaka i materijala : 
Na pripremi terena Trga potrebno je odraditi sledeće aktivnosti: 
-demontaža i rušenje postojeće Zelene fontane sa svim podzemnim instalacijama i okolnim 
platoom 
-podizanje postojećeg popločanja i gde je potrebno rušenje podloge postojećeg popločanja  
-izmeštanje postojećih instalacija gde je potrebno 
 
TEHNIČKA PROSTORIJA: 
Tehnička prostorija zauzima prostor ispod parterne fontane. Izvedena je od armiranog 
vodonepropusnog betona, sa dodatnom hidroizolacijom. Prostor ispod same fontane je 
kružni, veličine fontane i predstavlja rezervoar za vodu. Visina ove prostorije je 140 cm a 
visina vode je 40 cm i prihvata 41,54m3 vode. Visina tehničke prostorije je h=190cm. Silaz u 
tehničku prostoriju je predviđen penjalicama koje su postavljene u neposrednoj blizini bazena 
sa „mirnom vodom“.  
 
POPLOČANJE: 
Popločanje se izvodi od Semmelrock kocki (više vrsta), granita (više vrsta) i betonskih kocki 
po uzoru na postojeće. 
Parterna fontana, odnosno njeno popločanje, se izvodi u granitu. Predviđen je granit VERDE 
ANDEER d=3cm, čija se gornja površina obrađuje water jet-om. Granit se postavlja u 
cementni malter d=4cm, preko armiranobetonske ploče MB-30, d=20cm prema statičkom 
proračunu. Oko ove centralne površine predviđena je rešetka od inox-a potrebnih dimenzija. 
Oko parterne fontane se šire koncentrični krugovi. Smenjuju se Semmelrock kocke (širine 
91cm) i granitna bordura (širine 9cm), ukupno 100cm. Od Semmelrocka je predviđena LA 
LINIA 30x30x8cm, boja - siva granit Jablanica. Semmelrock se postavlja preko 4cm rizle 
frakcije 4-8mm, 15cm tucanika i 30cm peska.  
Pre postavljanja podloge za Semmelrock betonira se kružna podloga za bordure od granita. 
Ovim putem se sprečava „bežanje“ popločanja, i ograničava se prostor za postavljanje 
Semmelrock popločanja. Dimenzija betonske podloge za boruduru je 8/22cm sa tim da na 
svakoj šestoj borduri betonska podloga ima dimenziju 8/52cm. 
Granitna bordura predviđena je od granita MYSTIC GREY d=3cm, obrada - poliranje. 
Postavlja se u cementni malter preko prethodno betonirane podloge. 
Koncentrično popločanje se u jednom delu trga prekida granitnim popločanjem koje imitira 
oblik žardinjera. Granit predviđen za ovo popločanje je BETHEL WHITE d=3cm, obrada - 
water jet. Postavlja se u cementni malter. 
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Prema objektu „Narodnog Pozorišta“ se predviđa ortogonalni raster popločanja. Semmelrock 
popločanje, LA LINIA 50x50x8cm i 25x50x8cm, boja - siva granit Jablanica, se postavlja u 
rasteru od 5x5m sa bordurom širine 20cm. Bordura je predviđena od Semmelrock-a, LA 
LINIA 20x20x8cm, boja - granitno siva, fino prana (bela). Semmelrock se postavlja preko 
4cm rizle frakcije 4-8cm, 15cm tucanika i 30cm peska. Na susticanju bordura oko četiri raster 
kocke od 5x5m se umesto Semmelrock kocke postavlja granitna ploča. Predviđen je granit 
VERDE ANDEER d=3cm, obrada - poliranje. Postavlja se u cementni malter. 
Na radijusu od 24m, u širini od 3m postavlja se „kružna staza“ sa različitom geometrijom pri 
krajevima staze. Popločanje ove staze je projektovano Semmelrock kockama LA LINIA 
10x10x8cm, boja – basalt antracit fino prana. Bordura ove staze se radi od granita VERDE 
ANDEER d=3cm, obrada - poliranje. Postavlja se u cementni malter. 
Na određenoj površini – granici intervencije zbog uklapanja sa ostalim delom Trga 
popločanje je predviđeno betonskim kockama po uzoru na postojeće. 
 
Na označenim mestima su projektovane intarzije u popločanju. Predviđene su 22 intarzije 
koje se rade od granitnih ploča u koje se ugrađuju aplikacije od inox lima d=10mm, u obliku 
cveta lale. Pored aplikacije predviđena je i parterna LED svetiljka, kao što je PHILIPS – 
marker led. Temperatura svetlosti cca 2500K. Detalj na graf. prilogu. 
 
BAZENI SA „MIRNOM VODOM“: 
U severnom kvadrantu predviđena su tri bazena sa mirnom vodom. Površina bazena je cca 
115m². Površina vode je cca 52m². 
Bazen je oblika 3 segmenta kružnog isečka. Svaki bazen ima „ostrvo“ na sredini. Ovi bazeni 
se rade od armiranog betona MB-40, u svemu prema statičkom proračunu. Hidroizolovani su 
adekvatnim materijalima. Sve vidljive površine bazena su obložene poliranim granitom 
d=2cm, koji se lepi u cementni malter. Gornja površina oboda srednjeg bazena je predviđena 
sa drvenim klupama. Sa unutrašnje strane sva tri bazena se oblažu granitom BETHEL 
WHITE, dok se sa spoljne strane dva bočna bazena oblažu granitom MYSTIC GREY, dok se 
srednji bazen oblaže granitom VERDE ANDEER. 
Na unutrašnjoj strani bazena postavlja se podvodna rasveta, fleksibilnim trakama sa LED 
rasvetom.  
 
ŽARDINJERE I KLUPE: 
Na jugozapadnoj strani Trga projektovano je nekoliko žardinjera. Tri velike i tri male 
žardinjere raznoliko tretirane u smislu materijalizacije i hortikulturalne opreme. Oblik svih 
žardinjera je segment kružnog isečka.Velike žardinjere su predviđene za sedenje jer se sa 
gornje strane oblažu drvetom. Na svojoj najkraćoj strani tj. prema fontani predviđene su 
klupe sa naslonom, dok su sa ostalih strana predviđene klupe sa prekidom i bez naslona. 
Žardinjere su projektovane kao velike armiranobetonske konstrukcije, u svemu prema 
statičkom proračunu. 
Obloga žardinjera je poliranim granitom koji se lepi u cementni malter. Početak obloge je 
uvek na 2cm iznad popločanja. Velika žardinjera 1a i 1b se oblažu granitom MYSTIC GREY, 
a velika žardinjera 2 granitom BETHEL WHITE. Male žardinjere 1 i 2 se, osim bočno 
granitom, oblažu i sa gornje strane, dok se mala žardinjera 3, projektuje sa oblogom od 
granita sa strane a sa gornje je predviđeno sedenje na drvenoj oblozi. Za razliku od velikih 
žardinjera, na maloj žardinjeri 3 je kontinualna drvena obloga bez naslona sa sve 4 strane. 
Sve tri male žardinjere se oblažu granitom VERDE ANDEER. Svo zelenilo i/ili cveće je 
osvetljeno malim podnim reflektorima, kao što je PHILIPS – Mini deco Flood. Temperatura 
svetlosti cca 2500K. 
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Svo drvo koje se koristi u izradi klupa i raznih obloga je tvrdo drvo, hrastovina, koja se 
zaštićuje impregnacionim bojama, tipa GJOKO (Norveška), koje su pogodne za veoma oštre 
klimatske uslove. Finalni ton je tamno smeđe - siva nijansa. Pričvršćivanje drvenih elemenata 
je dato u detaljima grafičkih priloga. 
Na severoistočnoj strani Trga projektovane su žardinjere u kombinaciji sa po dve bočne klupe 
koje su  pravougaonog oblika. Žardinjere i klupe su od armiranog betona, u svemu prema 
statičkom proračunu. Na bočnoj ravni, sa zapadne strane svake žardinjere projektovana je 
profilacija u betonu prema određenom uzorku koji je dat na grafičkom prilogu. Klupe su 
popločane drvenim elementima od tvrdog drveta, u svemu obrađenom prema gornjem opisu. 
Na južnoj strani „kružne staze“ projektovane su samostojeće klupe. Ove klupe imaju osnovnu 
konstrukciju od metala, a sedenje je na elementima od tvrdog drveta. U svemu prema 
grafičkom prilogu. 
 
URBANI MOBILIJAR: 
Na određenim mestima projektovano je postavljanje posuda za otpad, zaštitnih stubića, 
reklamnog stuba i štitnika za postojeća drva. Svi elementi su odabrani od renomiranog 
domaćeg proizvođača a svi detalji dati na grafičkim prilozima. Predviđeno je 13 posuda za 
otpad po uzoru na postojeće posude koje su postavljene u centru grada. Umesto starog 
betonskog reklamnog stuba predviđena je instalacija višenamenskog reklamnog stuba kao što 
je Korali- CITY-LIGHT, višenamenski stub, RSMA001. Projektovani su zaštitni stubići, 24 
komada i 2 pregibna na zaključavanje. Varijanta zaštitnim stubićima je postavljanje žardinjera 
koje će sprečiti prolaz kolskog saobraćaja.  
Štitnik za postojeća stabla, kao što je „Korali“ 150x150cm, sa rupom prečnika 60cm. 
 
RASVETA: 
Posebna pažnja je posvećena osvetljenu Trga i Fontane. Pored već pomenutih oblika rasvete, 
na Trgu je predviđena instalacija 15 kandelabera, tipa Subotica 1 – stilski kandelaber koji se i 
sada nalaze na trgu. 
 
2/1 - PROJEKAT KONSTRUKCIJE  
Na osnovu razgovora sa Investitorom, uvida na licu mesta, projektnog zadatka, Izmene 
lokacijskih uslova broj: ROP-SUB-2439-LOC-1/2019  od 25.02.2019., II izmene lokacijskih 
uslova broj: ROP-SUB-4235-LOCA-1/2019 od 27.02.2019., Građevinske dozvole broj ROP-
SUB-1336-CPIH-2/2019. od 28.02.2019. i drugih uslova urađena je projektno-tehnička 
dokumentacija za Izmenu projekta za građevinsku dozvolu za objekat Zelena fontana, u 
Subotici na Trgu Slobode, k.p. 43089 K.O. Donji grad. 
Projektom je predviđena izgradnja u tri faze 
I FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje parterne fontane, sa tehničkom etažom, 
popločanje trga, žardinjere 
II FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje Rainbow-jetova 
III FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje bazena sa mirnom vodom 
Javna nabavka obuhvata izvođenje radova sve tri faze odjednom. 
Projektno-tehnička dokumentacija Rekonstrukcija Zelene fontane se odnosi na samu Fontanu 
kao i na okolni prostor Trga.                                                                               
 
Objekat će se izvesti primenom sledećih postupaka i materijala : 
Na pripremi terena Trga potrebno je odraditi sledeće aktivnosti: 
-demontaža i rušenje postojeće Zelene fontane sa svim podzemnim instalacijama i okolnim 
platoom 
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-podizanje postojećeg popločanja i gde je potrebno rušenje podloge postojećeg popločanja  
-izmeštanje postojećih instalacija gde je potrebno 
 
PARTERNA FONTANA 
Parterna fontana je predviđena u središnjem delu trga, kružnog je oblika, centralne površine 
113.09m2. Obuhvata 61 parternu mlaznicu Waterboyplus  koje su raspoređene kao 1 centralna 
i 5 koncentričnih krugova.   
Centar nove parterne fontane – “vodene igre” se poklapa sa centrom postojeće Zelene 
fontane. Rad fontane se kontroliše iz mašinske prostorije koja se nalazi ispod same fontane i 
prema bazenima, gde je smešten bazen sa potrebnom količinom vode, pumpe, filteri, dozatori 
i sva potrebna prateća oprema, ormari za smeštaj potrebnih elemenata, kao i elektro 
upravljački ormari. Fontana je predviđena da radi u nekoliko režima u zavisnosti od prilike, 
doba dana ili vremena. Parterna fontana radi se vodonepropusnim  armiranim betonom 
MB40, armira se mrežom i rebrastom armaturom na podlozi od šljunka u debljini od 30 cm i 
mršavog betona u debljini 10 cm. Na podlogu postaviti hidroizolaciju a zatim postavljati 
armaturu. Armirati ih prema statičkom proračunu i detaljima armature.  
Posebnu pažnju obratiti na hidroizolaciju objekata u zemlji. 
Završna obrada prema detaljima arhitektoskog rešenja. 
 
TEHNIČKA PROSTORIJA: 
Tehnička prostorija zauzima prostor ispod parterne fontane. Izvedena je od armiranog 
vodonepropusnog betona, sa dodatnom hidroizolacijom. Prostor ispod same fontane je 
kružni, veličine fontane i predstavlja rezervoar za vodu. Visina ove prostorije je 140 cm a 
visina vode je 40 cm i prihvata 41,54m3 vode. Visina tehničke prostorije je h=190cm. Silaz u 
tehničku prostoriju je predviđen penjalicama koje su postavljene u neposrednoj blizini bazena 
sa „mirnom vodom“.  
 
BAZENI SA „MIRNOM VODOM“: 
U severnom kvadrantu predviđena su tri bazena sa mirnom vodom. Površina bazena je cca 
115m². Površina vode je cca 52m². 
Bazen je oblika 3 segmenta kružnog isečka. Svaki bazen ima „ostrvo“ na sredini. Ovi bazeni 
se rade od armiranog betona MB-40, u svemu prema statičkom proračunu. Armatura –mreža 
MA 500/560 i rebrasta RA 400/500. Ispod donje ploče izvesti tampon od šljunka u debljini 
15cm i mršavog betona 5cm.Hidroizolovani su adekvatnim materijalima. Sve vidljive 
površine bazena su obložene poliranim granitom d=2cm, koji se lepi u cementni malter. 
Gornja površina oboda srednjeg bazena je predviđena sa drvenim klupama. Sa unutrašnje 
strane sva tri bazena se oblažu granitom BETHEL WHITE, dok se sa spoljne strane dva 
bočna bazena oblažu granitom MYSTIC GREY, dok se srednji bazen oblaže granitom 
VERDE ANDEER. 
 
ŽARDINJERE I KLUPE: 
Na jugozapadnoj strani Trga projektovano je nekoliko žardinjera. Tri velike i tri male 
žardinjere raznoliko tretirane u smislu materijalizacije i hortikulturalne opreme. Oblik svih 
žardinjera je segment kružnog isečka.Velike žardinjere se sa gornje strane oblažu drvetom. 
Žardinjere su projektovane kao velike armiranobetonske konstrukcije, u svemu prema 
statičkom proračunu. Žardinjere se rade od armiranog betona MB-30, u svemu prema 
statičkom proračunu. Armatura –mreža MA 500/560 i rebrasta RA 400/500. Ispod donje 
ploče izvesti tampon od šljunka u debljini 15cm i mršavog betona 5cm.Hidroizolovani su 
adekvatnim materijalima. 
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3 - PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA 
I DEO – vodovod i kanalizacija 
Na osnovu razgovora sa Investitorom, uvida na licu mesta, projektnog zadatka, Izmene 

lokacijskih uslova broj: ROP-SUB-2439-LOC-1/2019  od 25.02.2019., II izmene lokacijskih 

uslova broj: ROP-SUB-4235-LOCA-1/2019 od 27.02.2019., Građevinske dozvole broj ROP-

SUB-1336-CPIH-2/2019. od 28.02.2019. i drugih uslova urađena je projektno-tehnička 
dokumentacija za Izmenu projekta za građevinsku dozvolu za objekat Zelena fontana, u 
Subotici na Trgu Slobode, k.p. 43089 K.O. Donji grad.  
Projektom je predviđena izgradnja u tri faze 
I FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje parterne fontane, sa tehničkom etažom, 
popločanje trga, žardinjere 
II FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje Rainbow -jetova 
III FAZA obuhvata: sve radove vezane za izvođenje bazena sa mirnom vodom 
Javna nabavka obuhvata izvođenje radova sve tri faze odjednom. 
 
Projektno-tehnička dokumentacija Rekonstrukcija Zelene fontane se odnosi na samu Fontanu 
kao i na okolni prostor Trga.                                                                                                                                      
Projekat hidrotehničkih instalacija obuhvata spoljne instalacije sa priključcima iz objekta. Na 
predmetnoj lokaciji se nalazi javni vodovod, kao i javna kanalizacija, tako da je priključak na 
iste omogućen. 
Oblik, veličina i konstrukcija fontane je određena u arhitektonskom projektu predmetne 
fontane. 
Predviđena je parterna fontana. Na visini partera se nalaze suvomontažne fontanske mlaznice, 
a ispod gornje površine se nalazi podzemna građevina od armiranog betona za smeštaj 
cevovoda i za smeštaj  opreme, koje su potrebne za funkcionisanje fontane. Akumulacioni 
rezervoar za vodu je isto smešten u ovoj građevini. 
Površina trga je podeljena u tri celine: - “vodena igra” (parterna fontana) 
                 - “mirna voda” 

                 - ozelenjeni deo trga sa sedenjem 

 
Parterna fontana (“vodena igra”) je predviđena u središnjem delu trga, kružnog je oblika, 
centralne površine 113.09m2. 
Obuhvata 61 parternu mlaznicu, Waterboyplus koje su raspoređene kao 1 centralna i 5 
koncentričnih krugova: 
Centralna mlaznica raspršuje vodu do visine 4.00m. 
Prvi krug mlaznica ima 4 mlaznice koje raspršuju vodu do visine 3.00m. 
Drugi krug ima 8 komada mlaznica koje raspršuju vodu do visine 2.25m. 
Treći krug ima 16 komada mlaznica koje raspršuju vodu do visine 1.75m. 
Četvrti krug ima 16 komada mlaznica koje raspršuju vodu do visine 1.25m.   
Peti krug ima 16 komada mlaznica koje raspršuju vodu do visine 1.00m. 
Sve mlaznice su u sklopu rešetke od inox lima kroz koje se odvodi potrošena voda u donji 
bazen, gde se vrši kondicioniranje vode i recirkulacija u sistem.  
Na kružnici poluprečnika 8.50m projektovano je 16 parternih usmerenih mlaznica sa glatkim 
mlazom – Rainbow Jet mlaznice sa parabolom cca dužine 4.00m, visine 1.80m.  
Centar nove parterne fontane – “vodene igre” se poklapa sa centrom postojeće Zelene 
fontane.  
Rad fontane se kontroliše iz mašinske prostorije koja se nalazi ispod same fontane i prema 
bazenima, gde je smešten bazen sa potrebnom količinom vode, pumpe, filteri, dozatori i sva 
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potrebna prateća oprema, ormari za smeštaj potrebnih elemenata, kao i elektro upravljački 
ormari. 
Fontana je predviđena da radi u nekoliko režima u zavisnosti od prilike, doba dana ili 
vremena.  
 
“Mirna voda” se sastoji iz tri plitka bazena sa mirnom vodom, odnosno, predviđeno je blago 
cirkulisanje vode zbog lakšeg održavanja. 
 Dubina vode ne prelazi 30cm.  
 
Zeleni deo trga obuhvata žardinjere sa zelenilom, klupe i površine sa travom i cvećem. Ovaj 
deo je predviđen kao najmirniji deo trga gde se u hladovini može posmatrati vodena igra i 
sagledavati ceo trg.  
 
Objekat će se izvesti primenom sledećih postupaka i materijala : 
Na pripremi terena Trga potrebno je odraditi sledeće aktivnosti: 
-demontaža i rušenje postojeće Zelene fontane sa svim podzemnim instalacijama i okolnim 
platoom 
-podizanje postojećeg popločanja i gde je potrebno rušenje podloge postojećeg popločanja  
-izmeštanje postojećih instalacija gde je potrebno 
 
POSTOJEĆE  STANJE  
U delu predmetne ulice postoji fekalna kanalizacija i sanitarni vod. 
 
TEHNIČKO REŠENJE 
Trasa, padovi i orjentacija- 

Projektovana trasa je prikazana na situacionom planu, gde je definisana nova 
kanalizaciona trasa od fontanske tehnike do novog kanalizacionog šahta Š1 sa prečnikom 
Ø200 PVC, kao i odvod od havarijskog slivnika iz tehničke prostorije do novog 
kanalizacionog šahta  prečnika Ø110 PVC.  

Nova trasa dovoda vode takođe je prikazana na situacionom planu gde je pozicioniran 
dovod vode do fontanske tehnike  prečnika Ø80 i priključkom na postojeći vod AC80. 

Prečnici cevi i visinski položaj su odredjeni na osnovu hidrauličkog proračuna prema 
kojem se planiraju 4deonice: 

- deonica Hs – Š1 
Ø110 od havarijskog slivnika do šahta Š1 

- deonica FT – Š1 
Ø200 od fontanske tehnike do šahta Š1 

- deonica Š2 – RŠ  
Ø200 od šahta Š2 do revizionog šahta 

- deonica FT – VŠ  
Ø80 od vodomernog šahta do fontanske tehnike 
Maksimalno su ispoštovane postojeće instalacije.  
Trasa je definisana na situaciji R=1:250. 
Nivelacija- Niveleta projektovana kanalizacije i vodovoda je postavljena tako da su 
zadovoljeni postavljeni predhodni uslovi vlasnika postojećih instalacija sa kojima se ukršta 
trasa kao i tehnički normativi.  
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Napomena: 

Preporuka je da se izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže vrši u periodu kada je niži 
nivo podzemne vode.  
 
Iskop- Iskop rova vrši se  mašinski uz prethodno uklanjanje kolovoza i trotoara. Sa iskopom 
rova vrši se osiguranje bokova rova odgovarajućom podgradom. 
Na lokacijama ukrštanja kanalizacije sa postojećim instalacijama obavezan je ručni iskop 
rova i prisustvo nadležnog lica vlasnika instalacija kao i na zadnjih 0.2 m do kote dna rova.  
Nakon iskopa rova vrši se planiranje dna rova i zbijanje mehanizacijom za zbijanje do 
postizanja Ms=1.0KN/cm2. Na pripremljenu podlogu razastire se posteljica od peska koja se 
takođe sabija do postizanja Ms=1.5 KN/cm2. Uslovi ugradnje posteljice isti su kao i za 
zatrpavanje rova. 
 
Prečnik, materijal i montaža cevi –  
Izabrane su PVC kanalizacione cevi za uličnu kanalizaciju, dubina ukopavanja min 1,2 ÷ 6 m 
max,maksimalno opterećenje 18t/osovini. 

Prečnici cevi Ø110mm i Ø200mm sa spajanjem pomoću zaptivnih gumenih prstenova. 
Montažu izvršiti prema preporuci proizvođača.  

Vodovodne cevi su prečnika Ø80mm. 
Cevi se postavljaju na pripremljenu i nabijenu posteljicu od peska u projektovanom padu 

uz kontrolu geodetskog instrumenta.  
 
Zatrpavanje- Pre početka zatrpavanja rova, odnosno nakon završene montaže cevovoda 
izvršiti geodetsko snimanje cevovoda sa unošenjem podataka u katastar komunalnih objekata 

i instalacija, kao i snimanje kamerom izvedenog cevovoda. 
 
Nakon snimanja cevovoda i eventualnih korekcija nepravilno montiranih 
cevi vrši se  ispitivanje izgrađene vodovodne  i kanalizacione mreže na 
vodonepropusnost prema važećim propisima a zatim zatrpavanje rova 
(cevi) peskom prema planu  zatrpavanja.  
 
Zatrpavanje  peskom je do kote kolovozne i trotoarske konstrukcije.  
Zatrpavanje peskom vršiti u slojevima debljine 30 cm, sa zbijanjem 

svakog sloja do potrebne zbijenosti  od min. Ms=2.5 KN/cm2.  
Do visine od 0.5m iznad temena cevi, kao i zbijanje oko cevi vršiti ručnim alatom ili laganim 
mašinskim.  
Zbijenost slojeva mora odgovarati važećim tehničkim propisima za odgovarajuću kategoriju 
saobraćajnice o čemu izvođač mora priložiti potreban broj atesta o ispitivanju zbijenosti. 

 
Na delu trase kroz travnjak zatrpavanje izvršiti zemljom 
iz iskopa sa odstranjivanjem šuta i krupnih poredmeta, sa 
nabijanjem do prirodne zbijenosti. 
  
Šahtovi - Šahtovi su kružne osnove svetlog otvora 
Ø100cm.  

Rade se od AB betona MB30, konstruktivno armirani mrežastom armaturom sa dodatkom 
glatke armature. 
Šahtni poklopac je liveno-gvozdeni poklopac, nosivosti 250KN u trotoaru. U šahtove se 
ugrađuju liveno-gvozdene penjalice izvedene po DIN-u 1211-A. 
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Prilikom izgradnje šahtova neophodno je ugraditi  KGF uložak na odgovarajuću kotu radi 
priključenja PVC cevi. 
 Prilikom prikljucenja PVC cevi potrebno je ravni kraj cijevi koji se priključuje tanko 
premazati podesnim kliznim sredstvom i potom laganim i naizmjenicnim uzdužnim 
zakretanjem ugurati u KGF umetak. 
Nivelete kote poklopaca šahtova uskladiti sa projektom nivelacije kolovoza,staza i trotoara.  
 
Tehnologija izvodjenja i funkcionisanje mreže za vreme izvodjenja radova- 
Za vreme izvodjenja postojeća mreža i priključci na njoj treba da funkcionišu normalno. 
Izvođač radova je dužan da se pri izvođenju radova pridržava svih HTZ mera propisanih za 
ovu vrstu objekata i radova sa posebnom naglaskom na zaštiti slučajnih prolaznika, građana u 
neposrednoj blizini gradilišta, odnosno otvorenog rova.  
II DEO – fontanska tehnika 
Projekat Zelena fontana sastoji se od  od dve fontane: 

- “Vodena igra” - dry deck fontana  
- Mirna fontana 

Fontane imaju zajedničku mašinsku salu koja se nalazi ispod površina predviđenih za 
fontane. 

Dry deck fontana je površine 104m2. Sastoji se od 61 mlaznice i 16 jetova, koji su 
raspoređeni u 7 krugova. 
Visine mlaza su: 

- Centralna mlaznica (1 mlaznica) – visina mlaza 4m 
- Prvi krug (4 mlaznice) - visina mlaza 3m 
- Drugi krug (8 mlaznica) - visina mlaza 2,25m 
- Treći krug (16 mlaznica) - visina mlaza 1,75m 
- Četvrti krug (16 mlaznica) - visina mlaza 1,25m 
- Peti krug (16 mlaznica) - visina mlaza 1,0m 
- Rainbow Jet (16 mlaznica) - visina mlaza 1,83m, dužina 4m 
Mirna fontana se sastoji od 3 bazena, ukupne površine vodenog ogledala 54m2 i dubine 

vode 0,3m. Voda ubacuje preko 12 filtracionih mlaznica i redovno filtrira. 
Kompenzacioni bazen za obe fontane nalazi se ispod površine mlaznica za „vodene igre“. 

Dubina vode u kompenzaciji je 0,5m, predviđen je ulaz u kompenzaciju (60x80cm) ispod 
plafona mašinske sale. 

Visina mašinske sale je 1,9m. U mašinsku salu ulazi preko šahtnog ulaza, dimenzija 
svetlog otvora 100x100cm. 
U mašinskoj sali smešteni su: 

• omekšivač vode 
• filtracioni sistem za obe fontane 
• sistem za UV sterilizaciju vode 
• sistem za doziranje hemije 
• pumpe za atrakcione mlaznice. 

Sistem rada: 
Prvo punjenje fontana i dopuna vode: Voda iz gradskog vodovoda mehanički se 

filtrira i dovodi do omeksivača vode, nakon toga voda preko dopune za vodu kontrolisana 
nivosondama i elektro magnetnim ventilom se ubacuje u kompenzaciju.  

Filterska pumpa usisava vodu preko sistema 2 skimera i 2 slivnika iz kompenzacije, 
voda se filtrira u niskom filteru sa ispunom od peska, zatim se vrši UV sterilizacija nakon 
čega se voda hemijski tretira i vraća na drugi deo kompenzacije preko 8 filtracionih mlaznica 
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na suprotnom zidu kompenzacije od ulaza u kompenzaciju tako da mlaznice stalno „guraju“ 
čistu vodu ka usisu za pumpe. 

Usis pumpi za atrakcije i filtracionu pumpu za mirnu fontanu imaju zajednički usis 
Ø280 – voda prvo prolazi kroz grubi filter, a zatim prolazi do svake pumpe. Jedino nakon 
pumpe za Rainbow jet-ove imamo dodatni kertridž filter (radni + rezervni) da necistoće iz 
vode ne bi ugrozile laminarnost mlaza. 

Elektrokomandni ormari energetski za rad filtracionog sistema i elektrokomandni 
ormari sa softverom za upravljanje mlaznicama i rasvetom, smešteni su u posebnu prostoriju. 
U prostoriju sa elektrokomandnim ormarima ulazi se iz mašinske sale, kroz dvokrilna vrata. 

Preko frekventno regulisanih atrakcionih pumpi  i elektromagnetnih ventila u sklopu 
mlaznica vrši se sinhronizacija mlazeva i rasvete.  

Softverom se može isprogramirati više scena sa različitim sekvencama. 
Rasveta u mirnim fontama je RGB putem LED traka u zaštititi IP 68. 

Napomena: 
- dovod vode, odvod kanalizacije, havarijski slivnici, ventilacija prostorija i napojni 

kabl nisu deo projekta fontanske tehnike 
- da bi se videla rasveta na compact rainbow jet-ovima, bitno je da u vreme rada 

fontane rasveta na trgu bude max 180 lx. 
 
4 - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA 

Na osnovu razgovora sa Investitorom, uvida na licu mesta, projektnog zadatka, 
Izmene lokacijskih uslova broj: ROP-SUB-2439-LOC-1/2019  od 25.02.2019., II izmene 
lokacijskih uslova broj: ROP-SUB-4235-LOCA-1/2019 od 27.02.2019., Građevinske dozvole 
broj ROP-SUB-1336-CPIH-2/2019. od 28.02.2019. i drugih uslova urađena je projektno-
tehnička dokumentacija za Izmenu projekta za građevinsku dozvolu za objekat Zelena 
fontana, u Subotici na Trgu Slobode, k.p. 43089 K.O. Donji grad. 

1. Napajanje objekta 
Napajanje objekta el. energijom izvršiće se iz postojećeg mernog razvodnog ormana 

ED Subotica montiranog u parku kod Muzičke škole. Od mernog ormana do razvodnog 
ormana fontane položiće se kabal tipa PPOO 4x35mm2 + PPOO-Y 1x35mm2. Kabal se 
celom dužinom polaže kroz postojeću kablovsku kanalizaciju iz koje treba demontirati 
postojeće vodove.  

 
2. Razvodni ormani 
Glavni razvodni ornan satavljen je od tipskih poliesterskih ormara montiranih na zid. 

U orman je ugrađena i šemirana oprema prikazana na jednopolnoj šemi.  
 
3. Rasveta 
Dekorativna rasveta vodenih efekata  nije predmet ovog projekta.  Intarzije u 

popločanju koje se ugrađuju aplikacije od inox lima d=10mm, u obliku cveta lale. Pored 
aplikacije predviđena je i parterna LED svetiljka, kao što je PHILIPS – marker led LUX 32 
RGB Philips. 

Sve tri male žardinjere osvetljene su malim podnim reflektorima, kao što je PHILIPS 
– ZEF IZF R6xLED daylight write 6L PHM PHILIPS. Temperatura svetlosti cca 2500K. 

Posebna pažnja je posvećena osvetljenu Trga pored već pomenutih oblika rasvete, na 
Trgu je predviđena instalacija 15 stilskoih kandelabera kao što je kandelaber Subotica 1 sa 
ugrađenom svetiljkom sa LED izvorom svetla ukupne visine 4,5m proizvod Rasveta 
Subotica, i 6 kandelabera, kao što je THORN Alumet Stage LED. 
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Za rasvetu tehničke prostorije predviđena je  svetiljka 5700 3150lm 27W 840 
1277mm FO  IP66   Intra lighting montirana na  strop tehničkog hodnika.  

Napojni vodovi svetiljki rasvete trga izvedeno je kablom tipa PPOO-Y odgovarajućeg 
preseka i broja žila polaganih kroz gibljive PVC cevi  u betonskoj podlozi popločavanja. 

 
4.Priključnice 
Za poterbe servisiranja i održavnja opreme u tehničkoj prostoriji predviđene su  

monofazne šuko priključnice vodotesne OG izvedbe u siluminskom kućištu. 
 
5. Elektromotorni pogon 
Nije predmet ovoga projekta  
 
6. Elektoinstalacioni vodovi  
El. instalacija od GRO do fontane  izvešće se kablovima tipa PPOO-Y polaganih kroz 

zaštitne cevi položene u zemljani rov a po trasi datoj u probitnom rešenju. El. instalacija u 
servisnom tunelu izvešće se kroz zaštitne ravne PVC cevi montirane na zid i strop tunela. 
Napojne vodove do reflektora dekorativne rasvet proložiti u postojeće PVC cevi u betonskoj 
konstrukciji fontane.  

 
7. Zaštita 
Za zaštitu potrošača od opasnog napona dodira primeniće se TN-S sistem (sistem 

NULOVANJA). Uzemljivač objekta je postojeći uzemljvač izrađen od pocink trake Fe/Zn 
25x4 mm položene u betonsku konstrukciju objekta. 
 
PRILOZI U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI 

1. Kopija katastarskog plana vodova, broj predmeta: 956-01-099-39/2019 od dana 
30.01.2019. godine, izdat od strane RGZ Subotica, 

2. Opšti podaci o objektu i lokaciji – Izvod iz glavne sveske projekta za izvođenje, 
3. Osnovni podaci o objektu i lokaciji - Izvod iz glavne sveske projekta za izvođenje, 
4. Grafički prilozi uz tender – situacija i detalji nove fontane, 
5. Grafički prilozi uz tender – raspored betonskih elemenata na trgu, 
6. Grafički prilozi uz tender – osnova stare fontane koja se ruši, 
7. Grafički prilozi uz tender – poprečni preseci stare fontane koja se ruši. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин 
дефинисан у следећој табели, и то: 
 
Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

тач. 1) ЗЈН); 

 

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

2. 

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

 

3. 

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

ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
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). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

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

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Да је понуђач у периоду од 01.01.2016. 
године до дана објављивања позива за 
подношење понуда, извршио услугe 
израде плана превентивних мера и услуге 
координатора за безбедност и здравље на 
раду за време извођења радова на  
грађевинским објектима за минимум 
три објекта (фонтане или коловози или 
линијски инфраструктурни објекти или  
стамбени објекти или објекти јавне 
намене или пословни или производни 
или складишни објекти). 

1. Потврде Наручиоца/Инвеститора за 
извршену услугу  (Образац 6) 
2. Фотокопија уговора 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Да има у радном односу или ангажовано 
другим Уговором у складу са Законом о 
раду, минимум: 

- 2 (два) извршиоца која поседују 
уверење о положеном стручном испиту 
за обављање послова координатора за 
израду пројекта – „Плана превентивних 
мера“,  

- 2 (два) извршиоца која поседују 
уверење о положеном стручном испиту 
за обављање послова координатора за 
извођење радова ,  
 
НАПОМЕНА: Понуђач испуњава услов 
у погледу кадровског капацитета и у 
случају да једно лице поседује оба 
уверења. 

1. Фотокопија М обрасца Фонда ПИО 
(пријаве на осигурање), за лица која су 
у радном односу код Понуђача, 
 
2. Фотокопија уговора о радном 
ангажовању, уколико је лице 
ангажовано код понуђача по другом 
основу Закона о раду, 
 
3. Фотокопију Уверења о положеном 
стручном испиту за обављање послова 
координатора за израду пројекта, које 
издаје Министарство рада и социјалне 
политике Републике Србије – управа за 
безбедност и здравље на раду,  
 
4. Фотокопију Уверења о положеном 
стручном испиту за обављање послова 
координатора за извођење радова, које 
издаје Министарство рада и социјалне 
политике Републике Србије – управа за 
безбедност и здравље на раду 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

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

 
� Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1. и 2., у 
складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем наведених ДОКАЗА 
у табеларном приказу.    

 

� Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5)  ЗЈН за део 
набавке који ће извршити преко подизвођача. У том случају понуђач је дужан да 
за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 3. у поглављу V ове 
конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. 
 

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

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

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

� Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних 
и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или 
појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 
 

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

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

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

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

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

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

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 
једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

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

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 
4); 

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Потврда о реализацији раније закључених уговора (Образац 6); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Саставни део обрасца понуде чини спецификација услуге 

 
Понуда бр ________________ за јавну набавку услуге израде плана превентивних мера 
и координатора за безбедност и здравље на раду на реконструкцији и изградњи Зелене 
фонтане, ЈНМВ К 48/19  
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс:  
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 

Понуђач је уписан у регистар понуђача: 

 

ДА / НЕ (заокружити) 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5 УСЛУГА ИЗРАДЕ ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И УСЛУГЕ 

КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ЗЕЛЕНЕ ФОНТАНЕ  

 
 Назив услуге Понуђена цена без 

ПДВ-а 
Понуђена цена са 

ПДВ-ом 
1. Цена за услугу координатора у фази 

пројектовања – израда плана 
превентивних мера 

     
 
 

   
 
 

2. Цена за услугу координатора у фази 
извођења радова  – по радном дану 
 

 
 

 

3. Цена за услугу координатора у фази 
извођења радова  – за 180 
календарских дана 

 
 

 

 
4. 

 
УКУПНА ЦЕНА (1+3) 

 

  

 
Напомена:  
Цена за услугу координатора у фази извођења радова, коју је дао понуђач под редним 
бројем 3. из горње табеле ће зависити од броја дана извођења предметних радова. 
Обрачун броја дана за исплату месечних фактура за предметну услугу координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, ће зависити од броја радних 
дана регистрованих у грађевинском дневнику који прати извођење радова на 
Реконструкцији и изградњи Зелене фонтане у Суботици. Максимални број дана за 
обрачун услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова 
је 180 календарских дана, а у случају продужења рока за извођење радова, понуђач је 
дужан да настави да врши предметну услугу која се неће посебно плаћати. 
 

Рок плаћања: 

- Након примопредаје планa превентивних 
мера, у року до 45 дана од дана пријема 
исправне фактуре од стране Наручиоца  
- У року до 45 дана од дана пријема исправних 
месечних фактурa од стране Наручиоца, за 
извршену услугу Координатора за безбедност и 
здравље на раду 

Рок важења понуде: 
_______ дана, од дана отварања понуда (не 
може да износи краће од 30 дана)  

Рок за реализацију уговора: 

- Рок за услугу израде „Плана превентивних 
мера“ je 7 дана од дана закључења уговора,   
- Рок за извршење услуге координатора за 
безбедност и здравље на раду за време 
извођења радова је 180 дана од дана увођења 
вршиоца услуге у посао. 

Стопа ПДВ-а: ____________% 
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Место и начин испоруке „Плана 
превентивних мера“: 

Франко наручилац, Град Суботица, Градска 
управа, Секретаријат за инвестиције и развој. 
План превентивних мера се испоручује у по три 
оригинална одштампана примерка и по један 
дигитални примерак у одговарајућем 
електонском формату – pdf. 

 
- Понуду сачинити према спецификацији добара који су предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
-    Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора, 
-    Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  
 
 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуге израде плана превентивних мера и услугу координатора 
за безбедност и здравље на раду на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, ЈНМВ 
К 48/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   
 

 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на посебном обрасцу. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 
 

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

ЗЈН 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  ________________________________________________ [навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке услуге израде плана превентивних мера и услугу 
координатора за безбедност и здравље на раду на реконструкцији и изградњи Зелене 
фонтане, ЈНМВ К 48/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

 
 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                                                _____________________                                                        
 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача на посебном обрасцу, на 
који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке услуге израде плана превентивних мера и 
услугу координатора за безбедност и здравље на раду на реконструкцији и изградњи 
Зелене фонтане, ЈНМВ К 48/19, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

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

 
 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                                                 _____________________                                              
 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача на посебном обрасцу.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 
На основу члана 76. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац / Инвеститор 
_____________________________________________ из _________________________________, 
улица ____________________________________________________________ број_________, 
ПИБ____________________, издаје: 
 

 
ПОТВРДУ  

 
 
Да је понуђач _______________________________________________, 
 
из ____________________________ 
улица________________________________________________ број____________, 
ПИБ_____________________, матични број___________________, 
 
за потребе наручиоца извршио услугу:   
  
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________ 
(навести назив за извршену услугу израде плана превентивних мера и услугу координатора за 
безбедност и здравље на раду за време извођења радова) 
 
на основу закљученог Уговора (наруџбенице) број: ________________, од _____________. 
   (датум) 
Датум извршења услуге (од – до) ____________________________________________. 
 
Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности за услуге израде 
Плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време 
извођења радова на Реконструкцији и изградњи Зелене фонтане у Суботици. 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 

Контакт лице наручиоца: _________________________________, телефон: ______________. 

 

Место и датум:       Потпис овлашћеног лица 

____________________                                                                     _____________________ 

МП 

 

 
Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди могу произвести 
материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се подноси уз понуду. 
Образац је потребно копирати у потребном броју примерака и доставити уз своју понуду. У 

обзир ће се узети само оне потврде о референцама које имају све горе наведене доказе и то за 
сваку потврду посебно. 
Понуђач може приложити и потврду другог Наручиоца/Инвеститора, али само под условом 

да садржи све податке из овог обрасца. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

Уговор о јавној набавци услуге израде плана превентивних мера и услуге 
координатора за безбедност и здравље на раду на реконструкцији и изградњи 

Зелене фонтане, ЈНМВ К 48/19 
  
закључен између: 
 

1. Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1,  ПИБ: 
100444843, матични број: 08070695, које заступа Марија Ушумовић Давчик, 
мастер правник, као наручиоца услуге (у даљем тексту: Наручилац) с једне 
стране  и 

 
2. _________________________________________________________________

, са седиштем у _________________________, улица 
___________________________________ број ___, ПИБ: 
______________________, матични број: _______________________, рачун 
број: __________________________________- код 
________________________________ банке, које заступа директор 
_________________________(у даљем тексту: Вршилац услуге), са друге 
стране 

 

_______________________________________     _______________________________ 

_______________________________________     _______________________________ 

_______________________________________     _______________________________ 

         (остали понуђачи из групе понуђача)              (назив подизвођача) 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

         - да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник Републике Србије", број 124/2012, бр. 14/2015 и бр. 68/2015) и на основу 
позива за подношење понуда за набавку услуге израде плана превентивних мера и 
услугу координатора за безбедност и здравље на раду на реконструкцији и изградњи 
Зелене фонтане, спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈНМВ К 48/19,  

- да је Вршилац услуге доставио понуду број _________, која се налази у прилогу 
уговора и саставни је део овог уговора, 

- да понуда Вршиоца услуге у потпуности одговара спецификацији из конкурсне 
документације, која се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део, 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о додели уговора за предметне услуге, под бројем **********, дана **.**.2019. 
године. 

 
Члан 1. 

 Вршилац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца изврши услуге израде 
плана превентивних мера и услугу координатора за безбедност и здравље на раду на 
реконструкцији и изградњи Зелене фонтане у Суботици, Трг слободе 1, парцела бр: 
43089, К.О. Доњи град, у свему према спецификацији Наручиоца и у складу са 
понудом Вршиоца услуге, број _________ од ___.___.2019. године, која је заведена код 
наручиоца под бројем ******** дана **.**.2019. године, а која чини саставни део овог 
Уговора.  
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Члан 2. 

Вредност за услугу координатора у фази пројектовања – израда плана 
превентивних мера, из табеле Обрасца понуде, износи _____________________ динара 
(словима:____________________________________ динара) без ПДВ-а,  односно 
___________________________ динара (словима: ________________________________ 
динара) са ПДВ-ом.  

Вредност за услугу координатора у фази извођења радова, по радном дану, из 
табеле Обрасца понуде, износи __________________________________ динара 
(словима:____________________________________ динара) без ПДВ-а,  односно 
___________________________ динара (словима: ________________________________ 
динара) са ПДВ-ом.  

Вредност за услугу координатора у фази извођења радова, за 180 календарских 
дана, из табеле Обрасца понуде, износи __________________________________ динара 
(словима:____________________________________ динара) без ПДВ-а,  односно 
___________________________ динара (словима: ________________________________ 
динара) са ПДВ-ом.  

Укупна вредност услуге израде плана превентивних мера и координатора за 
безбедност и здравље на раду на реконструкцији и изградњи Зелене фонтане, из табеле 
Обрасца понуде (1+3), износи ____________________________________ динара 
(словима:____________________________________ динара) без ПДВ-а,  односно 
___________________________ динара (словима: ________________________________ 
динара) са ПДВ-ом.  
 

Члан 3. 
Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора ће се извршити на рачун 

Вршиоца услуге број ________________________________________ код 
___________________ банке, након примопредаје планa превентивних мера, у року до 
45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца, односно у року до 45 
дана од дана пријема исправних месечних фактурa од стране Наручиоца, за извршену 
услугу Координатора за безбедност и здравље на раду. 

Вршилац услуге доставља рачун са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, 
ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка 
Србија, Управа за трезор. 

Регистрација фактура мора да гласи на Градска управа Суботица – 09693.         
Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Раздео 4, глава 

8, програм 13, програмска активност 1201-П12, функција 620, економска 
класификација: 511451. 
 

Члан 4. 
Рок за услугу израде „Плана превентивних мера“ je 7 дана од дана закључења 

уговора. 
План превентивних мера се испоручује у по три оригинална одштампана 

примерка и по један дигитални примерак у одговарајућем електонском формату – pdf.  
Рок за извршење услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време 

извођења радова је 180 дана од дана увођења Вршиоца услуге у посао. 
 

Члан 5. 
Цена за услугу координатора у фази извођења радова, коју је дао понуђач под 

редним бројем 3. из Обрасца понуде ће зависити од броја дана извођења предметних 
радова. Обрачун броја дана за исплату месечних фактура за предметну услугу 
координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, ће зависити од 
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броја радних дана регистрованих у грађевинском дневнику који прати извођење радова 
на Реконструкцији и изградњи Зелене фонтане у Суботици. Максимални број дана за 
обрачун услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова 
је 180 календарских дана, а у случају продужења рока за извођење радова, понуђач је 
дужан да настави да врши предметну услугу која се неће посебно плаћати. 
 

Члан 6. 
Вршилац услуге се обавезује да одмах по потписивању уговора достави 

Наручиоцу решење о именовању координатора за израду плана превентивних мера и 
решење о именовању координатора за безбедност  и здравље на раду за време извођења 
радова. 
 

Члан 7. 
Вршилац услуге је дужан своју обавезу извршити у свему према правилима 

струке и важећим прописима. 
 

Члан 8. 
Вршилац услуге у целости одговара, укључујући и евентуалну одговорност пред 

надлежним органима, за своју услугу координатора за безбедност и здравље на раду за 
време извођења радова, као и за „План превентивних мера“, у складу са Законом о 
безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 –
др.закон) и у свему према Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим и 
покретним градилиштима („Службени гласник РС“ бр. 14/09 , 95/10 и 98/18). 
 

Члан 9. 
Наручилац је у обавези да Вршиоцу услуге достави сву потребну документацију 

коју Вршилац услуге захтева, а која му је потребна за пружање услуге, као и да му 
омогући приступ и увид у предметну документацију. 
 

Члан 10. 
Вршилац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана 

настанка промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим 
променама које могу утицати на реализацију овог уговора. 
 

Члан 11. 
 У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да активира 
средство обезбеђења за добро извршење посла.  

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

 
Члан 12. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима,  Закона о планирању и изградњи и и други прописи који 
регулишу ову област. 
 

Члан 13. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог 

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

 
Члан 14. 

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. 124/12, 14/15 и 
68/15). 

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

Члан 15. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље. 
 

Члан 16. 
Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих Наручилац 

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

 ВРШИЛАЦ УСЛУГЕ       НАРУЧИЛАЦ 
 
            ___________________                                                          ____________ 
 
 
 
  Напомена: понуђач је дужан да попуни образац модела уговора и да овлашћено 
лице потпише, са којим потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
  Понуђач попуњава податке за другог понуђача или подизвођача само у случају 
да понуду подноси група понуђача или понуду подноси понуђач са подизвођачем. 
  Напомена: Делове уговора означене * попуњава Наручилац. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге израде плана превентивних мера и  
услуге координатора за безбедност и здравље на раду на реконструкцији и 
изградњи Зелене фонтане, ЈНМВ К 48/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

• Образац понуде (Образац 1);  
• Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 
• Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 4); 
• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 
• Потврда о реализацији раније закључених уговора (Образац 6); 
• Модел уговора; 
• Доказе за додатне услове из поглавља III 
• Споразум између овлашћених лица групе понуђача (у случају да понуду подноси 

група понуђача) 
 
3. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
 
Од дана почетка примене Закона о изменама и допунама Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник РС“, број 95/2018), сагласно одредбама овог закона, 
понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуда у поступцима јавних набавки 
употребљавају печат. 
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4. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, Градска 
управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге израде плана превентивних мера и услуге  
координатора за безбедност и здравље на раду на реконструкцији и изградњи 
Зелене фонтане, ЈНМВ К 48/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге израде плана превентивних мера и услуге  
координатора за безбедност и здравље на раду на реконструкцији и изградњи 
Зелене фонтане, ЈНМВ К 48/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуге израде плана превентивних мера и услуге  
координатора за безбедност и здравље на раду на реконструкцији и изградњи 
Зелене фонтане, ЈНМВ К 48/19 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге израде плана превентивних мера 
и услуге  координатора за безбедност и здравље на раду на реконструкцији и 
изградњи Зелене фонтане, ЈНМВ К 48/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), понуђач 
наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или 
као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са 
подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а 
који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације). 
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. 
 
9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) 
ЗЈН и то податке о:  

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

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац 4. у поглављу V ове конкурсне документације). 
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 ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање ће се вршити у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне фактуре од 
стране Наручиоца, (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015 и 
113/2017). 
Понуђач доставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 
100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србија, 
Управа за трезор. 
Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који ће 
вршити плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица. 
 
10.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 

Рок за услугу израде „Плана превентивних мера“ je 7 дана од дана закључења 
уговора. 
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Рок за извршење услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време 
извођења радова је 180 дана од дана увођења вршиоца услуге у посао. 
 
10.3. 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 на може мењати 
понуду. 
 
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Јединична цена по позицијама је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  
 
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, ЈНМВ К 48/19, на 
следећу адресу наручиоца:  Градска управа Града Суботице,  24000 Суботица, Трг 
слободе 1. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на емаил: javnenabavke@subotica.rs радним 
даном у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 ч до 15,00 ч,  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 емаил: 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. 
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Уколико заинтересовано лице упути Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима путем електронске поште на емаил: javnenabavke@subotica.rs   у данима 
када наручилац не ради, (викендом или у данима државног празника) примљени захтев 
ће се евидентирати првог радног дана у току трајања радног времена наручиоца од 
07,00 ч до 15,00 ч. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. ЗЈН,  и то:  

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

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
 
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.  
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском  поштом на 
е-маил: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на 
адресу наручиоца. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште 
на емаил: javnenabavke@subotica.rs радним даном у току трајања радног  времена 
наручиоца од 07,00 ч до 15,00 ч, примљени захтев ће се евидентирати са  датумом 
када је и примљен. 
Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште 
на емаил: javnenabavke@subotica.rs радним даном након истека радног времена 
наручиоца тј. након 15,00 ч, примљени захтев ће се евидентирати  код наручиоца 
следећег радног дана. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако 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 интернет 
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 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 
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
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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 - 60.000 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 ЈНМВ К 

48/19;.  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе наведене под тачком 1, или  

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

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

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН.  
 
17. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА  
    
Рок за подношење понуда је дана 19.11.2019. године до 11:00 часова. 
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и 
Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  
неблаговремено. 

 
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 19.11.2019. године у 12:00 часова, у 
просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2. 
Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може 
учествовати лице који своје овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка 
отварања понуда. 
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