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КОНКУРСНA  ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 
ГРАД СОМБОР 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА СОМБОРА 
ул. Трг цара Уроша бр.1 

 
јавна набавка мале вредности  - набавка радова- 

      Ревитализација постојећих ветрозаштитних појасева  
      у к.о. Колут-појас к.о 1“, са петогодишњим одржавањем 

    
 

                            ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-198/2018-VIII 
 

Јавни позив и Конкурсна документација 
објављени на ПЈН и интернет страници 
Наручиоца 

             18.10.2018. године 

 
Рок за достављање понуда 

 
            26.10.2018. године до 11,00 часова 

 
          Јавно отварање понуда 

 
            26.10.2018.. године до 11,30 часова 

 
 

 
Сомбор, новембар 2018. 

 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. 404-198/2018-VIII  2/ 41 
  

 

        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), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број 404-198/2018-VIII од 16.10..2018. и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку број 02-256/2018-VIII oд 
16.10.2018., припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у  поступку јавне набавке мале вредности- радови – 
Ревитализација постојећих ветрозаштитних појасева  
 у к.о. Колут-појас к.о 1“, са петогодишњим одржавањем 
ЈН бр. 404-198/2018-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  6 
 
 

IV 

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

7 

V Критеријуми за доделу уговора          12 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 13.  

VII Модел уговора 26 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 34 
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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 поступку јавне набавке мале 
вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке бр. 404-198/2018-VIII – Ревитализација  постојећих 
ветрозаштитних појасева у к.о. Колут-појас к.о 1“ , са петогодишњим одржавањем         

             
            Назив и ознака из општег речника набавке:  
              45112320 - радови на рекултивацији земљишта 

 
4. Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
6. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Славица Сузић 
Е - mail адреса : ssuzic@sombor.rs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. 404-198/2018-VIII  4/ 41 
  

 

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 
 
Спецификација јавне набавке радова 
  
                                      ПРЕДМЕР РАДОВА ЗА ПРОЈЕКАТ 
„РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

СОМБОРА У К.О. KОЛУТ – ПОЈАС КО 1“ 
са петогодишњим одржавањем 

1. ВЕТРОЗАШТИТНИ ПОЈАС КО-1 

 ЛOКAЦИJA 

 КO Кoлут  
 

 ИДEНTИФИКAЦИOНИ ПOДAЦИ 

 Tип пojaсa je A3. Дужинa пojaсa je 7.302 м, ширинa 20м, a пoвршинa  14,6хa. 
Зeмљиштe нa кoмe сe нaлaзи je чeрнoзeм кaрбoнaтни. 

 ПOПИСAНO СTAЊE  

 Нa oвoj трaси нeмa вeтрoзaштитнoг пojaсa кao функциoнaлнe фoрмe. Пo 
oстaцимa нeких стaбaлa бaгрeмa успeли смo дa прoнaђeмo трaсу путa кojoм сe 
нeкaд прoтeзao дрвoрeд. Имajући у виду излoжeнoст eoлскoj eрoзиjи и дa сe 
трaсa путa прoтeжe дo КO Гaкoвo и нaдoвeзуje нa тaмoшњи вeтрoзaштитни 
пojaс, oдлучили смo дa гa мултиплицирaмo. Пojaс сe сaстojao oд двe врстe , гдe 
je тoпoлa у првoм рeду a бaгрeми су у другoм, трeћeм и чeтвртoм. Стaблa тoпoлe 
вишe нeмa, бaгрeмa je oстaлo у трaгoвимa. Пoдрaст je сaчињeн oд призeмнe 
вeгeтaциje, трaвa, вишeгoдишњих зeљaстих биљaкa и жбуњa.  

 
 РEВИTAЛИЗAЦИJA 

 Рeвитaлизaциja пojaсa oбухвaтa уклaњaњe пoдрaстa, пoнoвнa сaдњa бaгрeмa и 
тoпoлe. Meтoдa кoja ћe сe кoристити зa рeвитaлизaциjу пojaсa, бићe мeтoдa 
рeкoнструкциje. Рeвитaлизaциjoм ћe бити oбухвaћeнa пoлoвинa пojaсa кoja сe 
нaдoвeзуje нa вeћ пoстojeћи пojaс у Кo Гaкoвo. 

 

1.1. ПРEДЛOГ РEВИTAЛИЗAЦИJE 
      Приликoм прeдлaгaњa мeрa кojимa трeбa дa сe изврши рeвитaлизaциja пojaсa , у 
oбзир смo узимaли свe рeлeвaнтнe фaктoрe: прaвaц прoстирaњa пojaсa, структуру 
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пojaсa тj кoнструктивнe eлeмeнтe кojи je сaчињaвajу (ширинa, мeђурeдни рaзмaк, врстe 
...) стaрoст и витaлнoст врстa у пojaсу, дoступнoст сaдницa пojeдиних врстa и oдрeђeнe 
стaрoсти нa тржишту. 

Ревитализација ће се радити на половини дужине ветрозаштитног појаса тј у 
дужини од 3600 метара. 

1.1.1. ПРEДMEР РAДOВA 
 

Прeдмeр рaдoвa чинe двe цeлинe припрeмa зeмљиштa сa сaдњoм и мeрe нeгe, 
нaдзoрa и oдржaвaњa у пeриoду oд пeт гoдинa.  

1. Припрeмa пoвршинa (7 ha) 

2. Бушeњe или кoпaњe рупa (4200 кoм) 

3. Tрaнспoрт сaдницa сa бушeњeм и истoвaрoм (4200 кoм) 

4. Сaдњa сaдницa (4200 кoм) 

5. Зaштитa oд дивљaчи (oпциoнo)  ( 4200 кoм) 

6. Зaливaњe сaдницa  ( 7,52 ha ) 

7. Нaбaвкa сaднoг мaтeриjaлa  ( 4200 кoм) 

8. Нaкнaднo пoпуњaвaњe и пoшумљaвaњe ( 10 %)  

9. Oбaвeзнe рeдoвнe нeгe и oдржaвaњe пojaсeвa ( 8 путa) 

10. Oбaвeзaн нaдзoр ( 10 путa ) 

1.1.2. TEХНOЛOГИJA  

Teхнoлoгиja кoja ћe сe примeњивaти приликoм спрoвoђeњa рeвитaлизaциje je у 
вeликoj мeри сличнa тeхнoлoгиjи у шумaрству aли сa мaњим измeнaмa прилaгoдjeних 
спeцифичним зaхтeвимa пojaсeвa 

1. Припрeмa пoвршинe oбухвaтa уклaњaњe пoдрaстa и пaњeвa, 
прoцeс ћe бити кoмбинaциja мeхaнизoвaнoг и мaнуeлнoг.  

2. Бушeњe рупa ћe бити сa бушилицoм прeчникa дo 40 цм и дубинoм 
oд 40 и 80 цм 

3. Tрaнспoрт сaдницa ћe зaвисити oд нaбaвљeнoг сaднoг мaтeриjaлa 

4. Сaдњa ћe сe вршити у eтaпaмa у зaвиснoсти oд врeмeнских услoвa 

5. Зaштитa oд дивљaчи хeмиским прeпaртимa 

6. Зaливaњe сaдницa je плaнирaнo 4 путa у првoj 3 путa у другoj и 2 
путa у трeћoj гoдини нaкoн сaдњe. 
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7. Сaдни мaтeриjaл je пoжeљaн стaрoсти 2+1 

8. Нaкaнaднo пoпуњaвaњe сe извoди нa oснoву прoцeнe пo зaвршeтку 
тeкућeг вeгeтaциoнoг пeриoдa и рaчунa сe сa вeличинoм oд 10% 

9. Oбaвeзнe нeгe и oдржaвaњe пojaсa oбухвaтajу кoшeњe и/или 
тaњирaњe мeдjурeдних прoстoрa и тo 3 путa у првoj 2 путa у другoj и 1 
пут у трeћoj гoдини нaкoн сaдњe. 

10.  Нaдзoр oбухвaтa стручнe oбилaскe рaди кoнтрoлe 
здрaвствeнoг стaњa, и тo двa путa гoдишњe (с прoлeћa и jeсeни) чeтри 
гoдинe нaкoн сaдњe. 

 

 

 

 
 

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
Ова Конкурсна документација не садржи техничку документацију 
и планове. 
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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 
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 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  
 
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. 76. 
ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 
 
 
 
Доказ: Табела Референц листа 
(Образац 7.). са уписаним извршеним 
радовима, Уговори- копије минимум 5 
уговора, о извршеним радовима који су 
уписани у рефернц листу и Потврде 
Наручиоца о извршеним радовима 
(Образац 8.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 
 
 

 
 
Да понуђач има неопходан пословни 
капацитет за ову јавну набавку, што 
подразумева да је понуђач извршио 
предметне радове за последњих 5 
обрачунских година  2013-, 
2017)..минимум 5.000.000,00 без пдв-а, 
по реализованом уговору. 
 
 
 
 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

-минимум један трактор за 
тракторске прикључке; 
- минимум 1 бушилица; 
- минимум 1 мулчер; 
- минимум 1 дробилица за    
дрвну масу 
 
 
 
 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 



Конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. 404-198/2018-VIII  9/ 41 
  

 

 
 

 -дипл.инж.-смер шумарство-1 
 - дипл.инж.-пејзажна архитектура-1 
извршилац 
 - дипл.инж.-смер заштите биља-1 
извршилац 

Доказ: Обавештење о поднетој 
пореској пријави ППП-ПД, извод из 
појединачне пореске пријаве за порезе 
и доприносе по одбитку, а којим 
понуђач доказује да располаже 
потребним бројем извршилаца за месец 
који претходи месецу објаве позива за 
подношење понуда, оверену печатом и 
потписом овлашћеног лица понуђача. 

Доказ о радном статусу: 
-фотокопије уговора о раду и М-А 
образац 

 
 

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. и чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом.  

    
 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.  

 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 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 
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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;  
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 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 
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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  -  / - 
 
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. 
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 не морају да доставе, јер је јавно доступан на 
интернет страници 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. 
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V 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 понуди дужи  рок за 
важење 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 који нуде гратис оперативни систем . 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 ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

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. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном 
докумнтацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке  - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном 
документацијом (Образац 6). 

7) Образац Референтна  листа  (Образац 7) 
8) Образац потврда о извршеним уговорима (Образац 8) 
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                                                                                    (ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – 
Ревитализација  постојећих ветрозаштитних појасева у к.о. Колут-појас к.о 1“ , са 

петогодишњим  одржавањем ЈН број 404-198/2018-VIII.  
 
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 понуђач 
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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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4) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -Ревитализација постојећих ветрозаштитних 
појасева у к.о. Колут-појас к.о 1“ , са пртогодишњим одржавањем,  
 ЈН број 404-198/2018-VIII 

 
 
Укупна цена без ПДВ-а (према датој 
спецификацији) 
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  
 

 

 
Рок и начин плаћања -  
 

након,пријема 
регистроване фактуре од 
стране наручиоца,  

 
Рок важења понуде - не краћи од 30 дана 
 

 

Место вршење услуга  К0. КОЛУТ   
Рок за извођење радова  

 

  
 
 
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. 
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ОБРАЗАЦ 2) 
 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

– Ревитализација  постојећих ветрозаштитних појасева у к.о. Колут-појас к.о 1“ , 
са петогодишњим одржавањем, у свему према Техничкој спецификацији) 
 
 
 Ред. 
број ОПИС    Јед. мере 

  Ветрозаштитни појасеви 

  
 Количина 

    цена 
        без ПДВ-а 

1. 
Вредност радова:         
Припрема површина ха   7

2. Бушење или копање рупа ком   4200
  Транспорт садница са       
3. истоваром и разношењем ком   4200
4. Садња садница ком   4200
5. Заштита од дивљачи       
  (опционо) ком   4200
6. Трошковиобавезне редовне       
  неге иодржавања ха   7,52
  подигнутих појасева       
7. Заливање биљака ха   7,52
8. Укупна вредност радова (1+2+3+4+5+6+7)    
          

9. 
Вредност садница:       
багрем ком   3500

10. топола ком   700
11. Укупна вредност садница (9+10)    
      
12. Укупна вредност пошумљавања (8+11)   
    
13 Додатак на попуњавање и поновно пошумљавање 
  (5% одпредходне ставке - ставке 12)   
      
14 Трошкови надзора подизања појасева   
  ( %од ставки 12+13)       
      
  Трошкови без ПДВ-а (12+13+14)   
          
  ПДВ (20%)       
          
  Трошкови са ПДВ-ом       
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Напомена: 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а,;  
 На крају у колони 5. уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, и . 

уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 
 
 
__________________________                                        ____________________________ 
     (Место и датум)                                                      (Име и презиме овлашћеног лица) 
                                                                                         
                                                       
  Напомена: Образац структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери 
печатом уколико наступа самостално или са подизвођачем. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац структуре цене мора бити попуњен, оверен 
и потписан од стране овлашћеног лица члана групе који ће бити носилац посла и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем, у складу са потписаним Споразумом. 
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ОБРАЗАЦ 3) 
 

  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

Ревитализација  постојећих ветрозаштитних појасева у к.о. Колут-појас к.о 1“ , са 
петогодишњим одржавањем ЈН број 404-198/2018-VIII 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ 4) 
 

   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

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

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке услуге- Ревитализација постојећих ветрозаштитних 
појасева у к.о. Колут-појас к.о 1“ , са постојећим одржавањем, ЈН број 404-
198/2018-VIII поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ 5) 
 

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

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 - Ревитализација  постојећих 
ветрозаштитних појасева у к.о. Колут-појас к.о 1“, са петогодишњим одржавањем, 
ЈН број 404-198/2018-VIII 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:_____________                         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.  и 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- набавка радова- Ревитализација  
постојећих ветрозаштитних појасева у к.о. Колут-појас к.о 1“ са петогодишњим 
одржавањем ЈН број 404-198/2018-VIII 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 РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  
 
 

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да 
сам у претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у 
реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 
 
 

Ре
дн

и 
бр

. 

Назив уговора 
(навести назив објекта,  

врсту радова, површина и 
намена објекта)  

Година 
завршетка 

реализације 
уговора  

Наручилац Вредност 
(динара без ПДВ-а) 

     

      

     

     

     

     

     

     

 
Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а. 
Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде 
чији је образац садржан у делу XIV. Потврда о реализацији раније закључених уговора. 
 
 

 Потпис овлашћеног лица: 
         _________________ 

МП 
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ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
 
 

Назив наручиоца: 
Седиште наручиоца: 
Матични број: 
ПИБ: 

 
 
 

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

ПОТВРДУ 
Да је 

понуђач____________________________________________________ 
(назив,седиште извођача радова/понуђача)  за потребе наручиоца___________________, 
квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 

1) _________________________________________________________________ 
2)___________________________________________________________________
_ 

_________________________________________________________, (навести врсту 
радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-
а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 
Датум почетка радова:______________ 
Датум завршетка радова:____________ 
Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан 
групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се 
не може употребити. 

Контакт лице наручиоца: __________________, телефон: ___________________. 
 
 
 

                                                                                               Потпис овлашћеног лица 
 

____________________________ 
МП 

 
 
 
 
Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 
материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе 
подноси уз понуду. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

Ревитализација постојећих ветрозаштитних појасева К.О. KОЛУТ – 
ПОЈАС КО 1“,са петогодишњим одржавањем  

број 404-198/2018-VIII 
 

Закључен између:  
 
1. НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:  
    - ГРАД СОМБОР, Сомбор, Трг цара Уроша бр. 1, кога заступа Градоначелник 
града Сомбора Душанка Голубовић (у даљем тексту: Наручилац), 
 
ПИБ: : 100123258 
Матични број: 08337152 
 
и 
 
2. ИЗВОЂАЧ РАДОВА: (попунити за случај да се подноси самостална понуда или 
понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само 
понуђач) 
Понуђач_______________________________________________________ кога 
заступа__________ 
_______________________________________(удаљем тексту: Извођач радова) 
                        (попуњава понуђач) 
 
ПИБ: ______________________________________________________________ 
(попуњава понуђач) 
Матични број: ______________________________________________________ 
(попуњава понуђач) 
Брoj рачуна: _______________________________________________________ 
(попуњава понуђач) 
Пословна банка:____________________________________________________ 
(попуњава понуђач) 
 
2а. Подизвођач - навести назив подизвођача (попунити за случај да се подноси 
понуда са подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само 
понуђач) 
 
1.__________________________________________________________________(попуња

вапонуђач) 

2._________________________________________________________________ 

(попуњава понуђач) 

3._________________________________________________________________ 

(попуњава понуђач) 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________ 
(У моделу уговора навести име и седиште подизвођача, а у уговору ће бити уписани пуни подаци о 
подизвођачу) 
 
2б. ИЗВОЂАЧ (попунити само за случај заједничке понуде) 
Уколико је друга уговорна страна понуђач - извршилац група понуђача (заједничка 
понуда) потребно је навести називе свих чланова групе понуђача. 
 
1.члан 

___________________________________________________________________________

____ 

2.члан 

___________________________________________________________________________

____ 

3.члан 

___________________________________________________________________________

____ 

___________________________________________________________________________
_________ 
(У моделу уговора, навести име и седиште осталих учесника у заједничкој понуди, а у уговору ће бити 
уписани њихови пуни подаци. Празне ) 
 
 
(Даље, навести који ће од горе наведених чланова групе понуђача бити овлашћено 
лице): 
___________________________________________________________________________
_________ 
 
(Даље, навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача ): 
 
___________________________________________________________________________
__________ 
 
Уговорне стране споразумеле су се даље како следи: 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
             Уговорне стране претходно констатују да је Одлуком наручиоца број; 

  404-198/2018-VIII од 16.10.2018. године покренут поступак јавне набавке радова –  
Ревитализација постојећих ветрозаштитних појасева ко Колут Појас ко. 1“ , 

      са петогодишњим одржавањем 
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            Уговорне стране даље констатују да је по позиву за подношење понуда и 
конкурсној документацији за јавну набавку број 404-198/2018-VIII који су објављени 
на интернет страници Наручиоца и Порталу јавних набавки Извођач радова (у уговору 
ће се навести назив извршиоца) дао најнижу понуђену цену. 
 

Члан 2. 
 

 Предмет овог уговора је извођење радова - Ревитализација постојећих 
ветрозаштитних појасева ко Колут Појас ко. 1“ , са петогодишњим одржавањем, а 
у свему према опису предмета радова, техничкој спецификацији и осталим захтеваним 
условима из конкурсне документације и прихваћеној понуди Извођача радова (у 
уговору ће Наручилац навести назив извршиоца) која је заведена код Наручиоца (у 
уговору ће Наручилац навести број и датум понуде заведене код Наручиоца). Место 
извођења радова је на територији КО Колут 
 Извођач се обавезује да радове из претходног става овог члана изведе својом 
радном снагом, материјалом, опремом и др., а у свему у складу са позитивним 
прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и правилима струке.  
 
ЦЕНА 

 
Члан 3. 

 Укупна уговорена вредност за предметне радове према прихваћеној понуди 
Извршиоца износи укупно__________________ динара (без ПДВ-а), 
односно_____________________ динара (са ПДВ-ом.), а добијена је на основу 
јединичних цена из Понуде. Уговорена цена је фиксна, као и цена по јединици мере која 
се не може мењати услед поремећаја на тржишту (повећања цене материјала, 
транспорта, рада механизације, рада радне снаге...), односно услед повећања цена 
елемената на основу којих је цена јединице мере одређена.  
   
  
СТРУЧНИ НАДЗОР 
 

Члан 4.  
 

Трошкови надзора по подизању појасева, трошкови обавезне редовне неге и 
одржавања подигнутих појасева,  заливање биљака после садње сноси Извођач радова 
за период од 4 године након садње. Нега и одржавање појаса обухватају кошење и/или 
тањирање међуредних простора и то 3 пута у првој, 2 пута у другој и 1 пут у трећој , 
четвртој и петој години након садње. Надзор се врши два пута годишње (с пролећа и 
јесени), у периоду од 4 година након садње. Сваки надзор се обавља у присуству 
овлашћеног лица Наручиоца и за сваки надзор се подноси писани извештај Наручиоцу. 
Заливање садница је планирано 4 пута у првој 3 пута у другој и по 2 пута у трећој 
години након садње. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 5. 
Наручилац ће плаћање за извршене радове вршити на основу стварно 

извршених радова, констатованих од стране наручиоца, надзорног органа и извршиоца, 
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по испостављеној привременој или окончаној ситуацији, а у року од 8 дана од дана 
пријема исте код Наручиоца. 

Пре исплате, рачун мора бити оверен од овлашћеног лица Наручиоца.   
На рачуну, поред осталих података, обавезно мора бити уписан број рачуна, број 

уговора, валута плаћања, рачун извршиоца и порески идентификациони број обе 
уговорне стране 
 Сва плаћања по овом Уговору ће се вршити у законом предвиђеном року, на 
рачун извођача број: ___________________ код ___________________ банке.  
 
 

Члан 6. 
 

 Извођач радова се обавезује да радове за ЈН 404-198/2018-VIII пружа у свему 
према прихваћеној Понуди, бр.___________________ од ____________________2018. 
године са свим прилозима и преузетим обавезама, у складу са конкурсном 
документацијом. 
 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 7. 
 

    Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року-Изабрани понуђач 
се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију 
за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се 
издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, у корист  Наручиоца Града Сомбора. 
Рок важности банкарске гаранције мора бити 10 дана дужи од гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у 
случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли 
умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  
        По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског 
обезбеђења ће бити враћена. 
 
РОКОВИ 

 
Члан 8. 

 
Рок за почетак радова је одмах по закључења овог Уговора и увођења у посао.        
Рок за садњу засада је од момента потписивања уговора до 01. априла 2019. 

године. 
Евидентирање садница које се нису примиле или су се у току вегетације осушиле 

врши се у вегетационом периоду до 1. септембра 2019. године, а попуна се врши до 1. 
новембра свеке године. 

Рок за одржавање ветрозаштитних  појасева након садње је 1 година и у 
гарантном периоду 4 године (после завршетка и примопредаје радова). За период 
одржавања након садње у првој години Наручилац Извођачу исплаћује паушални износ 
у висини 5% вредности изведених радова, а што је саставни део вредности понуде.  
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Извођач по завршеној садњи даје Изјаву о прихватању обавеза у првој години 
након садње и у гарантном року, у наредне 2 године. Обавезе у гарантном року су о 
трошку Извођача.  

Изјава Извођача нарочито треба да садржи: обавезе надзора Извођача који се 
врши два пута годишње, у периоду од 4 година након садње. Сваки надзор Извођача се 
обавља у присуству овлашћеног лица Наручиоца и за сваки надзор Извођача се подноси 
писани извештај Наручиоцу. Нега о одржавању појаса обухвата кошење и/или 
тањирање међуредних простора и то 3 пута у првој, 2 пута у другој и по 1 пут у трећој, 
четвртој и петој години након садње. Заливање садница је планирано 4 пута у првој 3 
пута у другој и по 2 пута у трећој години након садње. 

  
Члан 9. 

 
 Рок за извођење радова ће се продужити само уколико је извођач био спречен 
вишом силом, односно изванредним догађајем који се није могао предвидети у време 
закључења уговора. 
 Извођач је обавезан да писани захтев за продужење рока извођења радова, на 
који је писану сагласност дао надзорни орган, достави наручиоцу у року од два дана од 
сазнања за околност која утиче на уговорену динамику изградње. 
 

Члан 10. 
 

 Наручилац задржава право да за време трајања овог уговора у свако доба од 
Извођача затражи информацију о извршењу Уговора. 
  
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
 

Члан 11. 
 

 Извођач радова подноси понуду_____________________. 
 

  Извођач радова се обавезује: 
 да у утврђеном року изведе радове који су предмет овог уговора; 
 да уговорене радове изврши савесно, стручно и квалитетно и у свему 

према законски важећим прописима, нормативима и стандардима; 
 да предузме све прописане мере које се тичу безбедности, прописа о 

заштити животне средине, радно правних прописа, за време од почетка 
извођења радова све до позитивно обављеног пријема; 

 да омогући вршење стручног надзора; 
 да подноси усмене и писмене извештаје Наручиоцу; 
 да поступи по свим основним примедбама и захтевима Наручиоца, датим 

на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне 
ситуације, о свом трошку изврши замену набављеног садносг материјала, 
убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорних рокова за 
извођење радова. 

 да поступи по захтеву Наручиоца за убрзање радова и када није запао у 
доцњу у погледу уговорених радова, стим да трошкове по овом основу 
сноси Наручилац; 
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 да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе више извршилаца, 
без права на повећање трошкова или посебне надокнаде за то уколико не 
испуњава предвиђену динамику; 

 да надокнади или отклони евентуално проузроковану штету; 
 да по завршетку радова уклони сав свој отпад. 

 
   Уколико Извођач радова не поступи у складу са одредбама из става 2. овог члана 
Наручилац има право да радове повери другорангираном  извођачу радова и пре 
раскида уговора, с тим да Извођач радова сноси насталу штету као и евентуалне 
разлике у цени радова уколико оне буду веће од првобитно уговорених. 
 

Члан 12. 
 

 (Уколико понуђач поднесе понуду са учешћем подизвођача, то ће се дефинисати 
у уговору са навођењем радова (врсте радова) које ће извршити подизвођач, као и 
чињеница ако понуду  поднесе група понуђача, све према условима из прихваћене 
понуде и конкурсне документације. 
 Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем према Наручиоцу одговара 
сам понуђач. Понуђачи из групе понуђача према Наручиоцу одговарају неограничено 
солидарно.  
У уговору ће се овај члан прилагодити статусу понуђача у зависности од изабране 
понуде (самостална ,са подизвођачем или заједничка). 
 

Члан 13. 
 

 Уколико Извођач радова има примедби или значајних сметњи у реализацији 
уговорених радова, обавезан је да о истим обавести и предочи решење Надзорном 
органу и Наручиоцу у писаном облику, у року од 2 дана од када је уочен проблем у 
реализацији уговорених радова.   

Наручилац радова је у обавези да у року од 3 дана по пријему обавештења од 
стране Извођача радова из претходног става у писаном облику одговори Извођачу. 
 

  Члан 14. 
 

 Извођач радова је дужан да благовремено извести Наручиоца о завршетку 
уговорених радова. 

Извођач је обавезан да изврши све мере одржавања младог засада (замена свог 
пропалог садног материјала, оштећеног, осушеног и друго, како је дефинисано 
понудом) по сопственом запажању и по налогу Наручиоца. О предузетим радњама на 
одржавању засада у назначеном периоду Извођач је обавезан да писмено обавештава 
Наручиоца. 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 15. 
 

 Извођач радова гарантује Наручиоцу за квалитет радова. Гарантни рок за  
извшене радове је _______ година, рачунајући од дана примопредаје (не може бити 
мањи од 5 година). 
 У гарантном року Извођач је дужан да на свој терет отклони све недостатке на 
наведеним радовима који су настали услед тога што се Извођач није држао својих 
обавеза у погледу квалитета радова и расада. 
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 Уколико Извођач не поступи по писменом захтеву Наручиоца да у року од 15 
календарских дана започне радове и у примереном року отклони утврђене недостатке, 
Наручилац има право да на терет Извођача ангажује другог извођача и стави на 
реализацију банкарску гаранцију. 
 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 16. 
 

 Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути, једностраном 
изјавом воље, вансудским путем, уколико: 

 Извођач не поштује рокове за извршење радова из члана 6. овог уговора; 
 не испуњава обавезе из члана 4. овог уговора; 
 Извођач, на било који други начин, грубо крши одредбе обог уговора. 

У случајевима из става 1. овог члана уговора Извођач радова нема право на 
накнаду штете. 

Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених 
промена законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на 
смањење прихода буџета, те стога Наручилац није у могућности да уговор изврши до 
краја његовог важења. 

У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуге 
исплатити све трошкове које је имао до датума раскида уговора. 

Наручилац задржава право једностранг раскида уговора без навођења посебног 
разлога. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 17. 
 

Наручилац се обавезује да: 
 

 Извођача уведе у посао и омогући несметано извођење радова 
 редовно измирује обавезепрема Извођачу 
 именује Стручни надзор за надзор над садњом и о томе обавести Извођача 

 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 
 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису регулисани 
овим уговором непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, 
Закона о планирању и изградњи, посебних узанси о грађењу и других важећих прописа 
у делу који није супротан одредбама Закона о јавним набавкама. 

 
Члан 19. 

 Извођач је обавезан да за време трајања овог Уговора без одлагања, а најкасније 
у року од 5 дана, од дана настанка промене у било којем од података који се тичу 
обавезних и додатних услова 
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за извршење Уговора, о насталој промени писмено обавести Наручиоца и да промену 
документује на прописан начин (као што су: стечај, ликвидација, промена назива, 
немогућност обављања посла и др.). 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 20. 
 У случају прекорачења гарантног рока из члана 16. овог уговора, Извођач је у 

обавези да плати уговорну казну у висини од 0,5% од укупне вредности радова за сваки 
дан кашњења, с тим што иста не може прећи 5% од уговорене вредности радова. 

 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без предходног пристанка 
Извођача, умањењем рачуна наведеног у коначном обрачуну. 
 

Члан 21. 
 

 Уговорне стране сагласне су, да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, 
у супротном уговарају надлежност стварно надлежног суда у Сомбору. 
 

Члан 22. 
Саставни део овог Уговора је: 
- Опис радова и техничка спецификација 
- Понуда Извођача радова број:------------------- 

      - банкарска гаранција за отклањање грешака 
        у гарантном року  

 
 

Члан 23. 
 

 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) 
примерка  
 
 

          ИЗВОЂАЧ  РАДОВА                                                               НАРУЧИЛАЦ  
 _________________________   М.П.                     _______________________________ 
      (Име и презиме овлашћеног лица)                                                  (Име и презиме овлашћеног лица) 
 
 
Напомена:                                                                                                                                                                            
 Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава овлашћено лице 
понуђача Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача.  Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора 
потписује и оверава носилац посла.   
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III 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 НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
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, Трг цара Уроша 1  
25000 Сомбор са назнаком, Понуда за јавну набавку - Ревитализација 
постојећих ветрозаштитних појасева ко Колут Појас ко. 1“ , са петогодишњим 
одржавањем, ЈН број 404-198/2018-VIII 
 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 26.10..2018. године до 11.00 часова. 
     Отварање понуда ће се вршити истог дана, tj. 26.10.2018. године са 
почетком у 11.30 часова ,на адреси наручиоца у канцеларији број  221, II 
спрат. 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.  
   
Понуда мора да садржи: 

 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. и 76.  ЗЈН (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду 
са подизвођачем; 

 Модел уговора; 
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3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. 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, Трг цара Уроша 1  25000 Сомбор са назнаком: ,, Измена 
понуде за јавну набавку - Ревитализација постојећих ветрозаштитних појасева 
ко Колут Појас ко. 1“ , са петогодишњим одржавањем ЈН број 404-198/2018-VIII-„ 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку- Ревитализација постојећих ветрозаштитних 
појасева ко Колут Појас ко. 1“ , са петогодишњим одржавањем,ЈН број 404-
198/2018-VIII –„НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку Ревитализација постојећих ветрозаштитних 
појасева ко Колут Појас ко. 1“ , са петогодишњим одржавањем., ЈН број 404-
198/2018-VIII – „НЕ ОТВАРАТИ ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Ревитализација постојећих 
ветрозаштитних појасева ко Колут Појас ко. 1“ , са петогодишњим одржавањем, 
ЈН број 404-198/2018-VIII - 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. 
 
5. 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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (Образац 1. у поглављу VI 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.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
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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 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. 
 
7. 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 ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI 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. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити, по пријему регистроване 
фактуре. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није 
дозвољено да захтева аванс. 
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8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Понуђач је дужан да гарантује квалитет предметних радова у складу са 
спецификацијом према важећим стандардима у трајању од минимум 5 година. 
 
8.3. 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. 
 
8.4. Други захтеви  
 
Рок за вршење радова –  
 
9. 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. 
Понуђач је дужан да у понуди назначи јединичну цену, као и укупну цену, на 
начин назначен у Обрасцу понуде.  
Понуде које прелазе процењену вредности биће одбијене, као неприхватљиве. 
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или 
без ПДВ, сматраће се да је иста дата без ПДВ.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама 
 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
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.Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке, да ће у 
случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску 
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у 
висини од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције 
мора бити 10 дана дужи од гарантног рока са клаузулом да је неопозива, безусловна и 
на први позив наплатива без приговора. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију 
за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши 
обавезу отклањања недостатака у гарантном року. 
  
Изабрани понуђач је дужан да достави 
 
   Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року-Изабрани понуђач 
се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију 
за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року 
се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, у корист  Наручиоца Града 
Сомбора. Рок важности банкарске гаранције мора бити 10 дана дужи од гарантног 
рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би 
могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  
        По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског 
обезбеђења ће бити враћена. 
 

 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 
13. 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 ssuzic@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 број 
404-198/2018-VIII. 
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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 
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поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки 
(у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском 
поштом на e-mail: ssuzic@sombor.rs или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
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.  
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе 
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на 
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

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

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 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; . Градска управа  града Сомбора; јавна набавка ЈН број 

404-198/2018-VIII;.  
(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. - 166. ЗЈН.  
 


