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ГРАД СОМБОР 

ГРАДСКА УПРАВА 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку број 404-133/2017- VIII 

отворени поступак  - набавка радова: 

                                  Изградња вреловода у делу Блока 82 
 

Рок за подношење понуда 
11.09.2017. године 

до 11,00 часова 

Јавно отварање понуда 
11.09.2017. године у 

11,30 часова 

  

Сомбор, август 2017. године 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 404-133/2017-VIII и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку  02-199/2017-VIII  , припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

       у отвореном поступку за јавну набавку – Изградња вреловода у делу Блока 82 
 

ЈН бр 404-133/2017-VIII 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
 
 
 
 
 
II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

4. 

III Техничка документација и планови  5. 
 
 

IV 

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

 
 

6. 
V Критеријуми за доделу уговора 11. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 12. 

VII Модел уговора 31. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 35. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Градска управа  града Сомбора 
Адреса: Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор 
Матични број: 08337152;  
ПИБ: 100123258    
 
Интернет страница наручиоца: www.sombor.rs/javne-nabavke 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом 
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је набавка радова бр.  404-133/2017-VIII – Изградња 
вреловода у делу Блока 82 
 
Редни број јавне набавке у плану јавних набавки 2017 - 1.3.39 
 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
– назив и ознака из општег речника набавке –  44163121 цеви за грејање 
 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Маријана Рилке, дипл.ек.  
Е - mail адреса mrilke@sombor.rs 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

                                  ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА 
 
 

 
 
Прикључак постојећег крака вреловода за објекте Грује Дедића 19, 21, 23, 38, 40, 
42, 44 и Проте Матеје Ненадовића 10, 12, 14, 16, 18 се поништава и прави се нови 
прикључак у  зони до 2 метра од постојећег прикључка. Шахта у којој је извршено 
прикључење вреловода, а која се налази на углу улица Грује Дедића и Милете 
Протића мора се реконструисати и проширити. Досадашњи цевни прикључак ДН 
100 мења се у ДН 125. Постојећи (стари) вреловод, који се углавном налази испод 
тротоара у Улици Грује Дедића, неће се демонтирати јер би то поскупело изградњу. 
Нова траса вреловода се води испод постојећих паркинг места од бехатон плоча 
непосредно уз постојећи тротоар.  
 
На траси ће се налазити укупно пет шахти. Две су постојеће које треба проширити 
и реконструисати, а три су потпуно нове.  
 
Шахт 1 (постојећи) Налази се на углу улица Милете Протића и Грује Дедића. У 
њему се поништава цевни прикључак ДН 100. Шахт ће се морати реконструисати 
(проширити). Након реконструкције прикључка који сада треба да буде ДН 125, а 
чија позиција се измешта 1 до 2 метра даље од постојећег, шахт се грађевински 
прилагођава новој ситуацији. 
 
Шахт 2 (нови) У њему ће се извршити прикључење објекта Грује Дедића 38, 40, 42 
и 44. Изградња ове шахте је условљена потребом да се изврши додатна 
компензација услед температурних дилатација прикључка за објекат Грује Дедића 
38, 40, 42 и 44.  
 
Шахт 3 (постојећи) У овој шахти ће се након реконструкције повезати објекат Грује 
Дедића 19. Из ове шахте је раније био прикључен и објекат Грује Дедића 38, 40, 42 
и 44, што је чинило једно компликовано чвориште. Пројектовањем шахте 2 у овој 
шахти се прикључује само објекат Грује Дедића 19. Пошто је постојећи прикључак у 
постојећој шахти изведен “плитко” у овој шахти ће се поставити оџрачне славине 
Р¾”  
 
Шахт 4 (нови) У овој шахти ће се повезати објекти Грује Дедића 21 и 23 и Проте 
Матеје Ненадовића10, 12, 14, 16 и 18. За све ове објекте из шахте ће ићи постојећи 
прикључак ДН 80, само што ће се у шахти додати кугласте славине ДН 80 за 
затварање ове трасе са могућношћу пражњења. 
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Шахт 5 (нови) Налази се на парцели 9321/8 где се намерава извршити 
прикључивање нове вишепородичне стамбене зграде. Коначна позиција ове шахте 
ће се дефинисати у току изградње када буде позната и локација подстанице. У 
овом Пројекту за извођење (ПЗИ) је дат предлог њене позиције у складу с 
правилима струке.  
 
У свим шахтама се постављају кугласте славине за затварање сваког појединачног 
крака или прикључка. Такође сви шахтови су опремљени кугластим славинама Р 
5/4” за пражњење топловода у случају потребе за интервенцијом.  
 
Услед повећања или смањења температуре челичне цеви се шире и скупљају. Да 
би се избегло пуцање цеви, услед термичког напрезања, предвиђено је да се 
уграде три компензационе "лире", а дужина крака "С" је 2,7 м или 2,0 м што је 
приказано у техничкој документацији. На месту преласка вреловода испод пута у у 
Улици Проте Матеје Ненадовића уградиће се протурне челичне цеви Ø 300 мм. 
Планира се дубина ископа за постављање цевовода око 2,2 м. То значи да би се 
горња ивица предизолираних цеви налазиле на око 1,6 метара дубине. Стварна 
дубина вреловода одредиће се у након шлицовања и позиционирања свих 
поџемних инсталација које су у Локацијским условима дате “оријентационо”. 
Сасвим је извесно да ће вреловод бити постављен најдубље у односу на све друге 
инсталације које се налазе у зони изградње топловода. Пажљивим шлицовањем на 
позицијама где се налазе назначене инсталације избећиће се њихово оштећење и 
обезбедиће се правилна међусобна растојања. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.  

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 
 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
/ 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 
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. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
 
 
 
 
 
 

Доказ: Табела Референц листа 
(Образац 7.). са уписаним 
извршеним радовима, Уговори- 
копије, о извршеним радовима који 
су уписани у рефернц листу и 
Потврде Наручиоца о извршеним 
радовима. (Образац 8.). 

 
 
 

Доказ: 
 
За наведену опрему треба 
доставити доказ о власништву-
уговор о купопродаји, или рачун, или 
инвентарска листа, или уговор о 
лизингу, закупу , са роком не краћим  
од  уговореног рока. За возила којa 
се региструју доставити копију 
саобраћајне дозволе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 
 
 

 
Да понуђач има неопходан 
пословни капацитет за ову јавну 
набавку, што подразумева да је 
понуђач извршио предметне радове 
у минималном износу од 
7.000.000,00 динара за последњих 5 
обрачунских година (2012, 2013, 
2014, 2015,2016). 
 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 
 Комбинована машина за 

ископ и утовар материјала ( 
ровокопач-утоваривач,„Skip“ и 
сл.) минимално 1  

 Камиoн кипер носивости до 10 
t минимално 2 

 Полутеретно возило 
носивости до 3 t миним. 1  

 Тестера за резање асфалта и 
бетона минимално 1  

 Компресор са пикамером 
минимално 1  

 Вибро-плоча минимално 1  
 Вибро-жаба минимално 1  
 агрегат минималне снаге 5 kW 

минимално  1а 3 агрегата од 
минимално 2 kW 

 



Конкурсна документација у отвореном пост. за ЈН бр 404-133/2017-VIII 8/43 
  

 

  
 Доказ: 
За одговорног извођача радова 
(мин.1) треба доставити фотокопију 
лиценце, потврду о важењу 
лиценце, фотокопију уговора о раду 
и МА обрасца, односно уговор о 
ангажовању лица у којем ће бити 
наведен минамални  рок  
ангажовања лица - не краћи од 
понуђеног рока за извођење радова. 
 
За лица без лиценце (минумум 13) 
која су оспособљена за извођење 
наведених радова потребно је 
доставити фотокопије уговора о 
раду и МА обрасца, односно 
уговоре о ангажовању лица у којем 
ће бити наведен минамални  рок  
ангажовања лица - не краћи од 
понуђеног рока за извођење радова. 
 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

 Лице са важећом лиценцом 
одговорног извођача радова 
430 или 830 минимално 1 

 Лице грађевинске струке - 
ССС- техничар (пословођа) на 
градилишту минимално 1  

 Радници за грађевинске 
послове минимално 4  

 Радници - руковаоци 
грађевинских машина 
минимално 2 

 Возачи теретних возила 
минимално 2  

 заваривачи минимално 2 
 бравари минимално 2 
 
 

 
 

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 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом 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), 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 2 понуђач доказује достављањем доказа наведених 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. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача 
достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом.  
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 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 
5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  

 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 

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

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да 
достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да 
затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 
пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 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;  
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 уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. 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 



Конкурсна документација у отвореном пост. за ЈН бр 404-133/2017-VIII 10/43 
  

 

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

3) 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. 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Доказује се достављањем доказа: 
 

1) Пословни капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Докази наведени на 
стр. 7 

2) Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Докази наведени на 
стр. 7 

3) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у 
табеларном приказу додатних услова – Докази наведени на 
стр. 8 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција 
за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, и то:  

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су 
регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 
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не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет стреници 
Агенције за привредне регистре -   www.apr.gov.rs) 

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. 

 
V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
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 постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом уговор ће се 
доделити понуђачу који је доставио референце са већим вредностима уговора. 
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 исте референце. 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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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

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

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

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 
6). 

7) Образац  - Референц листа(Образац 7); 
8) Образац  Потврде о извршеним радовима(Образац 8); 
9) Образац Потврде о обиласку локације (Образац 9) 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова .  
404-133/2017-VIII – Изградња вреловода у делу Блока 82 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора  

 

Законски заступник (име и презиме 
свих законских заступника) 

 
 
 

Правно лице је разврстано као 
(микро, мало, средње или велико) 

 

Понуђач уписан у Регистар понуђача 
 

ДА                        НЕ 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

 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: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

 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: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник (име и 
презиме свих законских 
заступника) 

 

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 
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табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка радова - 404-133/2017-VIII – 
Изградња вреловода у делу Блока 82 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 у законском року од 45 
дана 

Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана) 

 

Рок за извођење радова –  
 

30 радних дана 

 
Гарантни рок – минимум 2 године 
 

 

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

                   404-133/2017-VIII – Изградња вреловода у делу Блока 82 
 
 
 INVESTITOR: Grad Sombor       

 OBJEKAT: priključni toplovod za višeporodičnu zgrada na parceli 9321/8 KO Sombor I 
 MESTO GRADNJE: Sombor, priključak iz ulice Gruje Dedića 
         

Red. br OPIS RADOVA 
Jед. 
mere kol. 

jed. Cena 
bez PDV-

a 

jed. 
Cena 

sa 
PDV-
om 

iznos 
bez 

PDV-
a 

iznos 
sa 

PDV-
om 

   1 2 3 4 5 6 

3.2. Predmer i predračun 
 A Mašinski radovi - demontažni 

  

1 Demontaža postojećih kuglastih 
slavina DN 100 i predizolovanih 
cevnih priključaka DN 200/DN 
100 u šahti na uglu ulica Gruje 
Dedića i Milete Protića.  
Demontiranje izvršiti 
rastavljanjem i odsecanjem. 
Cenom obuhvatiti iznošenje 
materijala iz rova i odnošenje na 
mesto koje odredi JKP "Energana" 
Sombor, ne dalje od 5 kilometara. 
Materijal se ne ugrađuje ponovo.             

1.01   Etažni ogranak DN 200 / DN 100 kom  2         
1.02   kuglasta slavina DN 100 kom  2         

  

2 Demontaža elemenata toplovoda 
koji se nalaze u šahti između 
objekata M. Protića 27 i G. Dedića 
19. Demontažu izvršiti odsecanjem 
sa pripremom cevovoda 
priključaka zgrade G.Dedića 19 i 
G.Dedića 40. Cenom obuhvatiti 
iznošenje materijala iz rova i 
odnošenje na mesto koje odredi 
JKP "Energana" Sombor, ne dalje 
od 5 kilometara. Materijal se ne 
ugrađuje ponovo. Pauš.           
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3 Demontaža elemenata toplovoda 
koji se nalaze na mestu priključka 
zgrade Gruje Dedića 21 i 23.  
Demontažu izvršiti nakon 
otkopavanja odsecanjem sa 
pripremom cevovoda priključaka 
DN 80 zgrade G.Dedića 21 i 23. 
Cenom obuhvatiti iznošenje 
materijala iz rova i odnošenje na 
mesto koje odredi JKP "Energana" 
Sombor, ne dalje od 5 kilometara. 
Materijal se ne ugrađuje ponovo. Pauš.           

  

4 Demontaža predizolovanih cevi 
DN 80 i DN 100 na mestima gde 
se pozicije budućih dilatacionih 
lira ukštaju sa statom trasom 
toplovoda. Radi lakše montaže 
dilatacione lire cevi otlkopati i 
ukloniti u dužini 4 metra. Cenom 
obuhvatiti iznošenje materijala iz 
rova i odnošenje na mesto koje 
odredi JKP "Energana" Sombor, 
ne dalje od 5 kilometara. Materijal 
se ne ugrađuje ponovo. Kompl. 2         

 
    

UKUPNO (A) : 
  

  
  

         
 B Mašinski radovi - montažni 

  

1 Isporuka i montaža crnih čeličnih 
predizolovanih cevi u svemu prema 
SRPS EN  253, SRPS EN  448, 
SRPS EN  488:             

1.01   DN 50 / DA 125 m 6         
1.02   DN 65 / DA 140 m 24         
1.03   DN 80 / DA 160 m 168         
1.04   DN 100 / DA 200 m 112         
1.05   DN 125 / DA 225 m 126         
1.06   DN 200 / DA 315 m 6         

  

2 Isporuka i montaža crnih čeličnih 
predizolovanih redukcija u svemu 
prema SRPS EN  253, SRPS EN  
448, SRPS EN  488:             

2.01   DN 125/100 kom. 2         
2.02   DN 100/80 kom. 2         

  

3 Isporuka i montaža cevnih 
predizolovanih etažnih ogranaka u 
svemu prema SRPS EN  253, SRPS             
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EN  448, SRPS EN  488: 

3.01   DN 200/125 kom. 2         
3.02   DN 125/65 kom. 2         
3.02   DN 125/50 kom. 2         
3.03   DN 100/80 kom. 2         

  

4 Isporuka i montaža crnih čeličnih 
predizolovanih lukova u svemu 
prema SRPS EN  253, SRPS EN  
448, SRPS EN  488:             

4.01   DN 125 / DA 225 kom. 8         
4.02   DN 100 / DA 200 kom. 8         
4.03   DN 80 / DA 160 kom. 14         
4.04   DN 65 / DA 140 kom. 6         
4.05   DN 50 / DA 125 kom. 4         

  

5 Isporuka i montaža kuglastih 
slavina za vrelu vodu, temperatura 
radnog fluida 130°C:             

5.01   DN 200/PN 16 kom. 2         
5.02   DN 125/PN 16 kom. 4         
5.03   DN 100/PN 16 kom. 2         
5.04   DN 80/PN 16 kom. 4         
5.05   DN 65 /PN 16 kom. 2         
5.06   DN 50/PN 16 kom. 2         
5.07   R 5/4"/PN 16 kom. 26         
5.08   R 3/4"/PN 16 kom. 2         

  

6 Isporuka i montaža predizolovanih 
čvrstih tačaka u svemu prema 
SRPS EN  253, SRPS EN  448, 
SRPS EN  488:             

6.01   DN 125 / DA 225 kom. 4         
6.02   DN 100 / DA 200 kom. 2         
6.03   DN 80 / DA 160 kom. 2         

  

7 Isporuka i montaža 
termoskupljajućih spojnica u 
svemu prema SRPS EN  253, SRPS 
EN  448, SRPS EN  488:             

7.01   DN 200 / DA 315 kom. 6         
7.02   DN 125 / DA 225 kom. 50         
7.03   DN 100 / DA 200 kom. 50         
7.04   DN 80 / DA 160 kom. 46         
7.05   DN 65 / DA 140 kom. 12         
7.06   DN 50 / DA 125 kom. 6         
  8 Spajanje žica za detekciju 

(nordijski sistem) prema 
predloženoj šemi od elektroničara 
JKP "Energana" Sombor. Pauš.           
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  9  Isporuka i postavljanje proturnih 
cevi za prolaz ispod puta 
P.M.Nenadovića. Prečnik čeličnih 
cevi treba da bude DN 300 dužina 
6 metara, komada 2. m 12         

  10 Isporuka i montaža 
kompenzacionih jastuka i laminata 
za postavljanje na sva kolena i 
lukove. Dimenzije: 1000*1000*40 
mm. kom. 28         

  11 Radiografsko snimanje varova u 
obimu 10%. U slučaju grešaka u 
varovima troškove kompletnog 
snimanja snosi izvođač radova. kom. 20         

  
12 Farbanje varova temeljnom bojom 

u dva sloja. kom  130         

  

13 Za sitan instalacioni materijal, 
hamburški lukovi, mufovi, acetilen, 
oksigen, žica za varenje, rezne 
ploče, brusne ploče, elektrode,  
i.t.d. uzima se 30% vrednosti 
stavke 1.             

  

14 Hladna proba instalacije na 
čvrstoću i nepropusnost. Troškove 
vode za hladnu probu snosi 
izvođač radova sem ako se 
ugovorom ne definiše drukčije. Pauš.           

 
    

UKUPNO (B) : 
  

  
  

         

 C Građevinski radovi       

  

1 Obeležavanje i kolčenje postojeće i 
buduće trase toplovoda. Provera 
pozicija postojećih podzemnih 
instalacija na osnovu podataka od 
nadležnih institucija. m 185         

  
2 Sečenje betona i asfalta 1 cm 

dubine. m 108         

  
3 Razbijanje asfaltno - betonskih 

površina:             
    50*1,2 m  po satu 30         

  

4 Demontaža "behaton" ploča na 
mestima gde toplovod prolazi 
ispod postojećih parkinga i 
vraćanje u prvobitno stanje. m2 202         
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5 Razbijanje postojećih šahti  i 
odvoženje šuta. Šut se vozi na 
lokalnu deponiju Rančevo 
udaljenu do 15 km. Cenom 
obuhvatiti sve troškove transporta 
i deponije. kom. 2         

  

6 Razbijanje (delimično) postojećih 
betonskih čvrstih tačaka i 
odvoženje šuta. Šut se vozi na 
lokalnu deponiju Rančevo 
udaljenu do 15 km. Cenom 
obuhvatiti sve troškove transporta 
i deponije. kom. 2         

  

7 Ručni i mašinski iskop zemlje treće 
kategorije. Rov širine 1,2 m, 
dubine 2,2 m i dužine 60 m. m3 158         

  

8 Ručni i mašinski iskop zemlje treće 
kategorije. Rov širine 1,0 m, 
dubine 2,2 m i dužine 125 m. m3 275         

  
9 Isporuka  drvenih štafli 10*10*80 

cm za nivelaciju toplovoda. kom. 100         

  

10 Planiranje dna rova nakon grubog 
iskopa i postavljanje podmetača u 
vidu  drvenih   podmetača 
dimenzija 10 x 10 x 80 cm. 
Podmetači se postavljaju na svakih 
2 m rastojanja, pri tome vodeći 
računa da se od kraja cevi nalaze 
najmanje na metar udaljenosti 
zbog omogućavanja postavljanja 
spojnica. Nivelacija se vrši na 
gornjoj površini podmetača prema 
projektu. Obračun se vrši prema 
broju komada ugrađenih gredica. kom. 100         

  

11 Isporuka i zasipanje 
predizolovanih cevi sa svih strana, 
sa najmanje 10 cm debelim slojem 
peska krupnoće 0 do 4 mm (bez 
oštrih ivica), uz sabijanje u 
slojevima vrlo pažljivo sa ručnim 
alatom.              

11.01   0,45 * 1,2 *60 m3 33.4         
11.02   0,35 * 1,0 *125 m3 43.8         

  
12 Šalovanje i betoniranje čvrstih 

tačaka:             

12.10 
  DN 125    100*250*60 cm              

kom. 2 m3 3         
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12.20 
  DN 100    80*210*60 cm                 

kom. 1 m3 1         

12.30 
  DN 80    80*140*50 cm                  

kom. 1 m3 0.56         

  

13 Izgradnja kompletne šahte 
odgovarajućih dimenzija sa 
bravarskim metalnim poklopcem.             

13.01   dimenzije 2,5*2,5 *2,7m kompl 1         
13.02   dimenzije 2,5*2,0 *2,7m kompl 4         

  

14 Zatrpavanje rova zemljom sa 
nabijanjem u slojevima. Najmanja 
potrebna zbijenost po SRPS je 
98%. m3 386         

  

15 Nabavka i postavljanje trake za 
podzemno obeležavanje trase 
toplovoda (iznad svake cevi 
pojedinačno).  m 370         

  

16 Utovar i odvoz viška iskopane 
zemlje. Zemlja se vozi na lokalnu 
deponiju Rančevo udaljenu do 15 
km. Cenom obuhvatiti sve troškove 
transporta i deponije. m3 56         

  

17 Utovar i odvoz šuta. Šut se vozi na 
lokalnu deponiju Rančevo 
udaljenu do 15 km. Cenom 
obuhvatiti sve troškove transporta 
i deponije. m3 24         

  
18 Betoniranje površina koje su 

uklonjene -debljina 10 cm. m2 57         

  
19 Asfaltiranje  trotoara i 

saobraćajnica u debljini 3-5 cm. m2 57         

  

20 Nabavka i ugradnja i sabijanje 
tucanika na poziciji gde je 
presečen put P.M.Nenadovića. m3 3         

 
    

UKUPNO (C) : 
  

  
  

         

  
  REKAPITULACIJA     iznos bez PDV-a 

iznos sa PDV-
om 

  
A. Mašinski radovi - demontažni 

      

  
B. Mašinski radovi - montažni 

          

  
C. Građevinski radovi 

         
   UKUPNO:         
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-
ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 
 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
                      404-133/2017-VIII – Изградња вреловода у делу Блока 82 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач __________________________ 
______________________, доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

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, - 404-133/2017-VIII – Изградња вреловода у делу Блока 
82, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 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 и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  

ЧЛ. 75. ЗЈН И ЧЛ. 76. 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 - 404-133/2017-VIII – Изградња вреловода у 
делу Блока 82 испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом, 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 6) 
 

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

ЧЛ. 75. ЗЈН И ЧЛ. 76. 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 - 404-133/2017-VIII – Изградња вреловода 
у делу Блока 82 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:_____________                         М.П.                     _____________________                                   
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 

ОБРАЗАЦ  
РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  - СПИСАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА 

За  поступак  јавне набавке - 404-133/2017-VIII – Изградња вреловода у делу 
Блока 82  
Понуђач  _____________________________________________ 

Ре
д. 

бр
. 

Наручилац  

предметних радова 

вредност 

извршених 

радова  

Предмет 
радова  

Време 
реализа

ције  

уговора 

Место где су 
извршени  

радови 

1    
 

 

2    
 

 

3    
 

 

4    
 

 

5    
 

 

6    
 

 

7    
 

 

Укупно      

Уз рефернц листу понуђач је дужан да приложи фото-копије наведених 
уговора као и Потврде наручиоца о извршеним радовима. 

Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________      
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 (ОБРАЗАЦ 8) 
ПОТВРДА  

НАРУЧИОЦА О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА 
        За  поступак  јавне набавке - 404-133/2017-VIII – Изградња вреловода у 
делу Блока 82 
 
Назив референтног 
Наручиоца:________________________________________________________ 
Адреса референтног 
Наручиоца:_______________________________________________________ 

 
Овим потврђујемо да је: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_____________________________________ 
(уписати име, седиште и матични број понуђача- код референтног Наручиоца , као и 
облик  његовог наступања (као самостални понуђач, подизвођач, или понуђач у 
заједничкој понуди) за потребе референтног Наручиоца квалитетно и у уговореном 
року извршио уговорене радове : 
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(навести врсту радова) 
 
У укупном износу од  __________________________ 

 
а на основу Уговора број:__________________________ од   ___________________ 
    (заведено код реф. Наручиоца)           (датум Уговора) 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа у  поступку Јавне набавке,  и у друге сврхе се не 
може користити. 
Контакт особа референтног Наручиоца и телефон: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________   

    

Датум издавања:_________________                      
 

                                                           М.П.               _______________________________ 
                                                  (потпис овлашћеног лица реф.Наручиоца) 
   
 (Образац копирати у потребном броју примерака – за сваки наведени уговор у референц листи) 
(Признаће се и потврда која није на овом обрасцу, која у потпуности садржи елементе обрасца 
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(ОБРАЗАЦ 9) 
ОБРАЗАЦ Потврда о обиласку локације 

За  поступак  јавне набавке - 404-133/2017-VIII – Изградња вреловода у делу 
Блока 82 
 
        Понуђач ________________________________________, даје следећу  
 
 

И З Ј А В У 
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  

 
 
 

 Понуђач ____________________________________, са седиштем у 
______________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, 
дана __________. године, обишао је локацију где ће се вршити радови који су 
предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и добио све неопходне 
информације потребне за припрему понуде.  
 
 

 
    Датум              Потпис, 
 
________________                         МП                              __________________ 
 

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

Напомена: Обилазак локације није услов који морају да испуне понуђачи како би 
понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник 
понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
УГОВОР О  

набавци радова -  404-133/2017-VIII – Изградња вреловода у делу Блока 82 
 
Закључен између: 
Наручиоца Града Сомбора  
са седиштем у Сомбору, улицаТрг цара Уроша бр. 1., 
 ПИБ: 100123258 Матични број: 08337152 
Број рачуна: 840-25640-32. Назив банке:Управа за трезор, 
Телефон: 025- 468-111  
кога заступа  Градоначелин града Сомбора Душанка Голубовић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач), 
 у заједничкој понуди 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
(остали понуђачи из групе понуђача) 
подизвођачи 
............................................................................................... 
............................................................................................... 
(назив подизвођача) 
Основ уговора: 
ЈН Број: 404-133/2017-VIII 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 

 
 

Члан 1. 
 
                Предмет овог Уговора је набавка радова - 404-133/2017-VIII – Изградња 
вреловода у делу Блока 82       
      Извођач се обавезује да за рачун Наручиоца врши послове из става 1. 
овог члана под условима и јединичним ценама садржаним у понуди Извођача  
број __________ од ____.2017.године, којa je саставни део овог Уговора. 
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Члан 2. 
        Рок за избођење радова је ____________ радних дана. 
 

Члан 3. 
                   Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи 
_______________ динара, без урачунатог ПДВ-а, односно _______________ 
динара са урачунатим ПДВ-ом. 

 
        Исплату извршених радова Наручилац ће вршити на рачун Извођача 
број _________________ код _________________________________банке, и то на 
основу испостављених и оверених месечних и окончане ситуације о извршеним 
радовима,а на основу оверених листова грађевинског дневника и грађевинске 
књиге. 
                   Рок за измирење новчаних обавеза је максимално 45 дана од дана 
пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату. 
 

Члан 4. 
                      Рок почетка радова је одмах по закључењу Уговора. 
                      Уколико Извођач радова не поштује динамику дату од стране 
Наручиоца, односно стручног надзора, Извођач радова сноси сву одговорност за 
насталу штету. 

Члан 5. 
  Гарантни рок за радове из члана 1. овог уговора је 2 године, 
рачунајући од дана завршетка  радова (што се констатује у грађевинском 
дневнику). 
                       
                 Извођач је дужан да, у складу са врстом и обимом радова који се 
обављају, ангажује одговарајућу радну снагу, механизацију и транспортна 
средства како би се радови извели безбедно, квалитетно и на време. 
                  Извођач је такође дужан да благовремено инвеститору достави све 
потрeбне доказе да је све радове извео квалитетно и у складу са важећим 
стандардима и да је при томе користио квалитетне материјале. 
  Извођач је дужан да о свом трошку отклони недостатке у току 
гарантног рока, који су настали услед тога што се Извођач није придржавао својих 
обавеза у погледу квалитета радова и материјала. 
  Уколико Извођач не отклони недостатке из претходног става у року до 
највише 15 дана, Наручилац има право да ангажује другог извођача. Трошкови 
настали отклањањем недостатака падају на терет Извођача радова - потписника 
овог Уговора.  
  По окончању радова понуђач ће потписати Изјаву којом изјављује да 
је сагласан са одредбама овог члана. 
 
                                                               Члан 6. 

            Сав материјал који се добије приликом извођења радова (шут и сл.) 
транспортоваће се на локацију коју одреди стручни надзор Наручиоца. 

           Извођач радова је дужан да осигура одвијање јавног саобраћаја на 
свим местима где изводи  радове под саобраћајем. 
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           Извођач је дужан провести све мере осигурања саобраћаја на начин 
да се ометање саобраћаја сведе на најмању могућу меру. На свим местима 
привременог саобраћаја Извођач је дужан осигурати безбедно и неометано 
одвијање саобраћаја. 

          Извођач се обавезује да о свом трошку отклони све штете које 
нанесе, као и евентуалне штете учесницима у саобраћају. 

          Извођач је обавезан да предузме мере техничике заштите за ову 
врсту радова, у свему према одредбама прописа о заштити на раду. 
 

Члан 7. 
                      Уговорне стране ће у року од 10 дана од дана завршетка радова 
извршити коначан обрачун, уз састављање записника о истом. 
  Обрачун изведених радова извршиће се на основу стварно изведених 
количина из грађевинске књиге и  јединичних цена из прихваћене понуде 
Извођача, која је саставни део овог Уговора. 
 

Члан 8. 
  Извођач радова се обавезује да предметне радове изведе стручно и 
квалитетно, по важећим техничким прописима, нормативима и стандардима који 
важе за уговорену врсту радова и утврђеној динамици, као и да поступа по 
налозима стручног надзора. 
  Уколико Извођач не поступа у складу са одредбама из претходног 
става, Наручилац има право да радове повери другом извођачу и пре раскида  
овог уговора, с тим да Извођач сноси насталу штету, као и евентуалне разлике у 
цени радова, уколико оне буду веће од првобитно уговорених. 
 

Члан 9. 
  Наручилац је обавезан именовати свог овлашћеног представника - 
вршиоца стручног надзора. Исти је обавезан да, између осталог, уредно 
контролише и оверава грађевински дневник, грађевинску књигу и обрачунате 
ситуације о извршеним радовима. 
  Извођач је обавезан именовати свог одговорног извођача радова за 
предметне послове, који ће уредно да води грађевински дневник и грађевинску 
књигу, према важећим прописима. 
                     Извођач је дужан омогућити Наручиоцу сталан надзор над радовима 
и контролу количине и квалитета употребљеног материјала. 
                     За радове који су предмет овог уговора примењиваће се и “Посебне 
узансе о грађењу” (“Сл.лист СФРЈ“бр18/77). 
                     На основу члана 115. Закона о јавним набавкама Наручилац може 
након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, 
при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности 
из члана 39.став 1 овог закона, под условом да је та могућност јасно и прецизно 
наведена у конурсној документацији и уговору о јавној набавци. 
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Члан 10. 
 

Саставни део овог Уговора је : 
 - Понуда Извођача радова из чл. 1. овог уговора 

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

 Члан 11. 
                    Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, а у 
случају да их не могу решити надлежан је Привредни суд у Сомбору.  
 

Члан 12. 
  Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 
свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка. 
 
  
 
    За  ИЗВОЂАЧА:             За  НАРУЧИОЦА: 
 
           _____________________________                                         _____________________________ 
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VIII 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 ПОНУДЕ 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
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: Градска управа  града Сомбора, адреса: Трг цара 
Уроша бр. 1, 25000 Сомбор (или непосредно на наведену адресу на писарници 
Градске управе града Сомбора у услужном центру, шалтери 11 и 12) са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку (радова) –  404-133/2017-VIII – Изградња вреловода 
у делу Блока 82 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 11.09.2017.године до 11,00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 
подносити, сматраће се неблаговременом. 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 структуре понуђене цене (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. . ЗЈН (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 Образац  - Референц листа(Образац 7); 
 Образац  Потврде о извршеним радовима(Образац 8); 
 Образац Потврде о обиласку локације (Образац 9) 
 Модел уговора; 
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 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то 
бланко сопствену меницу 

 Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла – обавезујуће 

 Доказе наведене у табели додатних услова 
 

3. ПАРТИЈЕ 
- јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа  
града Сомбора, адреса: Трг цара Уроша бр. 1, 25000 Сомбор ,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (радови) –  404-133/2017-VIII – Изградња 
вреловода у делу Блока 82- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку (радови) –  404-133/2017-VIII – Изградња 
вреловода у делу Блока 82- НЕ ОТВАРАТИ”или 
„Опозив понуде за јавну набавку (радови) – 404-133/2017-VIII – Изградња 
вреловода у делу Блока 82- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (радови) –404-133/2017-VIII – 
Изградња вреловода у делу Блока 82- НЕ ОТВАРАТИ” 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин 
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку 
понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи 
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. 
тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана а  у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 
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68/15)], од дана.пријема исправне фактуре коју  испоставља понуђач са 
спецификацијом изведених радова, а којом је потврђено  извршење радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок минимално 2 године за изведене радове 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Рок почетка радова је одмах по закључењу Уговора. 
Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 радних дана. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 
9.5. Други захтеви  
/ 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 
тај део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
1)Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и 
то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
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достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу 
– писму. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда 
[средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје 
најмање колико и важење понуде].  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач 
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено 
не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 
уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла 
у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
2) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 
добро извршење посла - обавезујуће (издаје се у висини од 10% 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 60 
дана колико траје рок важности понуде) 

 
II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач 
се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити 
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла 
[средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за 
испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења]. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора 
да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

2) Обезбеђење плаћања за отклањање недостатака у гарант. року 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје  радова који 
су предмет ове јавне набавке преда наручиоцу бланко (сопствену) 
меницу са клаузулом „на први позив“ и „без протеста“, као и менично 
овлашћење потписано од стране овлашћеног лица за заступање на 
износ од 5 % од уговорене цене са обрачунатим ПДВ-ом. Рок важења 
менице, као и меничног овлашћења, мора бити најмање 5 (пет) дана 
дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити обезбеђење плаћања 
за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани 
понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном 
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року.Наручиоц ће вратити понуђачу/извршиоцу меницу и менично 
писмо након истека рока важења истих. 
 

 
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. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
 
/ 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 
или електронске поште на e-mail mrilke@sombor.rs тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 404-
133/2017-VIII 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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 
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тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као 
доказ да је извршено достављање. 
 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 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.  
 
 
16. 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. 
 
 
17. 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, који 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 ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у 
даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail mrilke@sombor.rs или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у 
року од два дана од дана пријема захтева. 
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, 
сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или 
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење 
захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци 

наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора 
да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 
тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00  динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
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   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; Градска управа  града Сомбора , јавна набавка - 404-133/2017-
VIII – Изградња вреловода у делу Блока 82 
   (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  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 


