
Конкурсна документација у отвореном пост. за ЈН бр 404-390/2019-VIII 1/74 
  

 

 
ГРАД СОМБОР 

 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку број 404-390/2019- VIII 
отворени поступак  - набавка радова: 

Партерно уређење атријума објекта Жупаније 
Позив за подношење понуда и конкурсна документација 
објављени на Порталу јавних набавки , Интернет страници 
Наручиоца и на Порталу службених гласила Републике 
Србије и бази прописа дана 

24.01.2020. 

 

Рок за подношење понуда 
24.02.2020. године до 

11,00 часова 

Јавно отварање понуда 
24.02.2020. године у 

11,30 часова 

 

 

Сомбор, јануар  2020. године 

 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација у отвореном пост. за ЈН бр 404-390/2019-VIII 2/74 
  

 

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 404-390/2019-VIII и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку  02-362/2019-VIII, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у отовореном поступку за јавну набавку – Партерно уређење атријума 

објекта Жупаније 
 

ЈН бр 404-390/2019-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  13. 
 
 

IV 

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

 
 

14. 
V Критеријуми за доделу уговора 19. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 20. 

VII Модел уговора 52. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 64. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:  Град Сомбор 
Адреса: Трг цара Уроша бр. 1, 25101 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. 404-390/2019-VIII – Партерно 
уређење атријума објекта Жупаније 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
– назив и ознака из општег речника набавке –   
  
45211360 Грађевински радови урбанистичког уређења 
 
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 сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 07,30 до 
15,00 часова. Тражење додатних информација и појашњења путем телефона није 
дозвољено. 
 
6. Обилазак  локације за  извођење радова и увид у пројектну  
документацију и рок за закључење уговора: 

Обилазак локације за  извођење радова за предметну јавну набавку, могуће 
је обавити само уз претходну пријаву, која се подноси 2 (два) дана пре 
намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која 
садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.  
Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца 
mrilke@sombor.rs 

Обилазак локације могуће је извршити радним даном у времену 09:00-13:00 
часова. 
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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 

404-390/2019-VIII – Партерно уређење атријума објекта Жупаније 
 
 
ИНВЕСТИТОР – ЛОКАЦИЈА – УСЛОВИ 
 
Одлуком Инвеститора ,,Локалне самоуправе града Сомбора’’, Трг цара Ураша бр. 1, из 
Сомбора, у Сомбору, на парцели број 5858 К.О СОМБОР И, израђен је Идејни пројекат 
партерног уређење дворишта Градске управе града Сомбора- Жупаније. 
 
ИСТОРИЈАТ ИЗГРАДЊЕ 
 
Жупанијска палата изграђена је у периоду 1805-1808. године по нацртима жупанијског 
инжењера Јозефа Бауера. Дограђивање и обнова Жупаније трајали су од 1880-1882. године, 
том приликом је значајно повећан волумен објекта, фасада преобликована у 
класицистичком духу, у унутрашњем дворишту је изграђена фонтана, пијачни трг испред 
Жупаније је измештен, а простор је добио намену парка. Функција објекта је промњена, те 
је у њу измештена градска управа и администрација. 
Одлуком Владе СФРЈ из 1948, Градска кућа у Сомбору проглашена је спомеником културе. 
Године 1991. Одлуком Владе СРЈ споменик је утврђен за културно добро од великог 
значаја. У централном регистру Републичког завода за заштиту споменика културе се води 
под бројем СК1257. 
 
АРХИТЕКТУРА: 
 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
На парцели број 5858 К.О СОМБОР И, смештено је атријумско двориште Жупаније, 
предмет реконструкције. 
Двориште је пројектовано симетрично у односу на дужу страну фасаде објекта, где се на 
оси симетрије налази главна стаза, у чијем најширем делу (~13 м) је смештена фонтана 
кружне основе пречника 5м, као и два централна пролаза (капије) кроз приземље објекта. 
Управно на осу су две стазе ширине (~2 м). Стазе се налазе и дуж фасаде објекта. Између 
стаза је зелена површина у којој преовладава ниско растиње, са четинарским дрвећем и 
жбунастим тапијарним формама. Од мобилијара у дворишту су смештене клупе и канте за 
отпатке. Расвета је фасадна. 
Затечено стање захтева интервенције на стазама, које су денивелисане слегањем тла. 
Олучне вертикале нису спроведене до канализације, па нема одвођења атмосферске воде. 
Расвета нарушава стилску естетику фасаде. Потребна је и замена дотрајалог биљног 
материјала. 
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НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ: 
Пројектом је предвиђено партерно уређење дворишта Жупаније након реконструкције 
фасаде. Партерно уређење подразумева реконструкцију постојећих стаза и заштитних 
тротоара. 
Све стазе задржавају функцију пешачких, са шетном површином од Semmelrock плоча, 
типа FUEGO ANTICO или слично, црвене боје димензија 24х11,8 цм д=5 цм, сложених 
насатице. 
Прихватање олучних вертикала и одвођење атмосферске воде решено је затавореним 
системом цеви према ул. Стапарски пут, где постоји градски колектор атмосферске воде. 
Расвета атријума је предвиђена радовима подељеним у две групе. Прву групу чини 
осветљење фасада, са светиљкама распоређеним по ободу предметног простора, 
рефлекторима који су опремљени прибором за монтажу и шипком за позиционирање и 
усмерење у три осе. Другу групу чини партерно осветљење, подне светиљке које се 
уграђују у поплочање стазе. За осветљење ободног зида фонтане предвиђена је ЛЕД трака 
испод овалног обода. 
Саставни део радова на уређењу атријума Жупаније су и радови на санацији доње зоне 
сокле атријумских фасада. То је група радова на демонтажи и рушењу и изолатерски 
радови који су планирани Пројектом санације фасада атријума Градске управе града 
Сомбора израђеним од стране Покрајинског завода за заштиту споменика културе, 
Петроварадин (број пројекта 03-69/6-2017 из јуна 2017.године). Овим пројектом су 
обухваћене позиције које радовима извођеним током 2018.године на санацији фасада 
атријума НИСУ ИЗВЕДЕНЕ јер су уско везане за радове на санацији атријума – партерног 
уређења Градске управе града Сомбора, а што је констатовано Записником о примопредаји 
радова на санацији фасада атријума зграде Жупаније, број 352-1238/2017-XВИ од 
04.12.2018.године). 
 
 
САОБРАЋАЈНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: 
 
 
УВОД 
 
Овим  пројектом обухваћено је партерно уређење атријума Градске управе града Сомбоа 
(двориште зграде Жупаније). Задатак пројекта је да обезбеди сва неопходна техничка и  
технлошка решења ради извршења реконструкције предметне локације. 
 
ПОДЛОГЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 
За израду предметне техничке документације кришћене су следеће подлоге: 
* Пројектни задатак и усмене кoнсултације са представницима инвеститора, 
* Геодетски снимак постојећег терена, 
* Важећа законска регулатива, правилници, стандарди и технички нормативи 
 
 
АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
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У постојећем стању, двориште је поплочано каменим плочама. Изражене су површинске 
неравномерности и губитак нивелационе козистентности поплочане површине, док су саме 
плоче исхабане и углавном напукле. Ова оштећења условила су неповољне нагибе 
површине што је довело до тога да се вода задржава у локалним депресијама на партеру. 
Визуелном инспекцијом закљкучено је да су носећи слојеви конструкције у 
незадовољавајућем стању, услед великих денивелација на површини терена. 
 
 
Партер је оивичен истим плочама којима је вршено поплочање партера. Одводњавање се 
врши углавнм слободним отицањем  у зелене површине, са изузетком два сливника у 
централном  делу и два сливника у зони паркинга за бицикле. 
 
ПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ 
 
Ситуациони план 
Пројектом је предвиђено задржавање постојећег облика и величине партера, уз замену 
горњих слојева конструкције и нивелационо уређење површине.Третман зелених површина 
обрађен је у посебној свесци овог пројекта. 
Пројектним решењем у оквиру предметног простора издвајају се  четири целине: 
централни пешачки део, пешачке стазе уз објекте, простор за паркирање бицикала и 
фонтана.  Површине су пројектоване тако да се пешацима обезбеди неометано кретање, 
укључујући и особе са инвалидитетом. 
 
Нивелациони план и одводњавање 
Нивелационо решење  условљено је објектом Жупаније и постојећим зеленим површнама. 
Попречни пад површине је такав да омогући несметано одводњавање воде са минималним  
попречним падом  од 0,5%. Како нема потребе за пречишћавањем атмосферске воде, 
одводњавање се врши отвореним путем, где се вода слива у зелене површне. Носећи 
слојеви су пројектовани са минималним нагибом од 2% за камени агрегат, односно 4% за 
слој песка што омогућава несметано одводњавање постељице и доњих слојева 
конструкције. 
 
Попречни профил 
У попречним профилима дате су коте терена, као и пројектоване коте на партеру. За 
обрачун радова у профилима су приказане количине појединих позиција радова које су  
добијене планиметрисањем  површина, као и рачунским путем. Као посебан прилог овом 
пројекту дати су нормални попречни профили и детаљи у погодним размерама са свим 
подацима који су неопхднни за извођење радова на терену. 
 
Препоручују се следећа техничка решења за изградњу и будуће одржавање конструкције: 
 
* Обезбедити ефикасно дренирање постељице и евакуацију површинских вода  
            на свим деоницама трасе. 
* Израду постељице, слојева коловозне конструкције и елемената одводње  
 извршити у складу са важећим стандардима за сваку позицију радова. 
* Коловоз извести према важећим стандардима зо ову врсту радова, а  нарочито у 



Конкурсна документација у отвореном пост. за ЈН бр 404-390/2019-VIII 7/74 
  

 

погледу постизања захтеваног квалитета радова. 
 
Коловозна конструкција 
Реконструисане површине покривају се каменим плочама АСТИ димензија 24.0 x 11.5 x 5.0 
цм или плочама истих карактеристика. Плоче се постављају према графичкм упутствима у 
Нормалном Попречном профилу и ситуацији поплочавања у Пројекту архитектуре. 
Коловозна конструкција пројектована је тако да задовољи услов носивости и потребну 
дубину смрзавања, као и све техничке, технолошке и законске услове и захтеве. 
Прилог Слика 1. у делу III Техничка документација и планови. 
 
Ивичњаци се израђују од истих плоча на самом градилишту, према графичким упутствима 
датим у нормалном попречном профилу. Горња ивица ивичњака поставља се у нивоу са 
горњом ивицом завршног реда плоча партера тако да се добије нивелационо континуална 
површина која омогућава сливање воде преко ивичњака у зелене површине. 
 
ХИДРО ИНСТАЛАЦИЈЕ: 
 
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
На парцели број 5858 К.О.СОМБОР I, смештено је атријумско двориште Жупаније, 
предмет реконструкције. 
 
Двориште је пројектовано симетрично у односу на дужу страну фасаде објекта, где се на 
оси симетрије налази главна стаза, у чијем најширем  делу (~13 м) је смештена фонтана 
кружне основе пречника 5 м, као и два централна пролаза (капије) кроз приземље објекта. 
Управно на осу су две стазе ширине (~ 2 м).Стазе се налазе и дуж фасаде објекта. Између 
стаза је зелена површина у којој преовладава ниско растиње, са четинарским дрвећем и 
жбунастим тапијарним формама. Од мобилијара у дворишту су смештене клупе и канте за 
отпатке.Расвета је фасадна. 
 
Затечено стање захтева интервенције на стазама, које су денивелисане слегањем тла. Све 
олучне вертикале које се налазе у дворишту (које испуштају воду у дворишту) предвиђене 
су да иду у упојне бунаре, али како су временом ти доводи пропали, а немају увид у то где 
се заиста налазе сви упојни бунари, неке вертикале су пуштене да иду у зелену површину. 
 
НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ: 
 
Појектом је предвиђено партерно уређење дворишта након реконструкције фасаде.  
 
АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 
За спровођење атмосферске воде пројектован је цевовод за меродавну 15 минутну са 
повратним периодом од  2 године, интензитет падавина 140,0 л/с. 
 
Према техничкој информацији за одвођење атмосферских вода издатој од стране ГРАДСЕ 
УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И 



Конкурсна документација у отвореном пост. за ЈН бр 404-390/2019-VIII 8/74 
  

 

СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, бр.352-797/2017-XVI дана 28.07.2017, у Сомбору, наводи се да се 
атмосферске воде једним делом одводе у упојне бунаре унутар дворишта Жупаније. За 
упојне бунаре, као и за трасе колектора не постоје геодетски снимци, нити снимак 
подземних инсталација, тако да је положај истих непознат. 
Обиласком терена утврђено је да су ревизиони шахтови у лошем стању. Податке о дубини 
упојних бунара (у који би тебало да одлази  атмосферска канализација) нисмо пронашли у 
архивама, као ни податке о пропусности тла (немамо геологију терена).На терену смо 
упели да утврдимо пложаје  два (2) бунара од постојећа четири (4). 
Како немамо податке о пропусности тла и колико воде може да прими а ни о дубини 
упојних бунара, пројектом је предвиђено да атмоферску воду одведемо у Ул.Стапарски пут, 
где постоји градски колектор атмосферских вода (фекалне отпадне воде се упуштају са 
парцеле Жупаније у Ул. Стапарски пут у фекални колектор).Како постоје подруми испод 
зграде Жупаније и стари тунели и пролази, пројектована је нова траса атмосферске 
канализације, да неби довели у опасност евентуално процуривање из упојних бунара у 
подруме. 
 
Чисте атмосферске воде са крова зграде Жупаније се прикупљају и зацевљене одводе путем 
колектора новопројектоване трасе атмосферске канализације у постојећи колекто 
атмосферских вода у Ул. Стапарски пут. Олучне вертикале са дела крова Жупанје усмерене 
су олучним вертикалама ОВ.1 до ОВ.14 на новопројектовану трасу атмосферске 
канализације чисте атмосферске воде. 
Као цевни материјал за спољњу атмосферску  канализацију су усвојене ПВЦ 
канализационе цеви и фазонски комади пречника ДН 160 и ДН 200, класе оптерећења СН8, 
(СДР34) са спојем на наглавак са интегрисаним гуменим заптивним прстеном, дужине 
1,2,3,5 и 6 м, које су произведене од материјала и у димензијама у складу са ЕУ нормама 
ЕН 1401-1, ЕН 13476, ЕН 476,  ЕН ИСО 9967 и ЕН 9969. 
На свим хоризонталним и вертикалним преломима спољње атмосферске канализације су 
предвиђени АБ ревизиони силази унутрашњег пречника   Ø 1000мм од префабрикованих 
бетонских прстенова и завршних конуса са пењалицама и отвореном кинетом. 
Монтажа ЛГ каналских поклопаца Ø 605 мм са рамом, класе оптерећење Ц250, према 
СРПС ЕУ норми ЕН 124, је предвиђена преко префабрикованих АБ растеретних прстенова 
Ø 1067/850 мм, дебљине 160 мм којима ће се обезбедити преношење оптерећења на збијено 
тло око ревизионих силаза. 
 
Пројектом је обрађено одвођење атмосферских вода из дела атријума Жупаније до парцеле 
5858 КО Сомбор, а прикључак на постојећи колектор у  Ул. Стапарски пут  биће обрађен у 
посебном пројекту. 
 
ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ: 
 
Овим пројектом обрађена је електро инсталација партерног уређења атријума Градске 
управе града Сомбора (зграда Жупаније). 
 
Опис објекта 
Пројектом архитектуре је предвиђено партерно уређење атијума Градске упаве и санација 
фасаде.  
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Пројектом је предвиђено ново поплочање постојећих стаза и санација фонтане. 
 
Овим пројектом је обухваћена инсталација осветљења атријума. 
 
Опште карактеристике и класификација објекта 
 
 1. Карактеристике напајања 
 
 Предвиђена електроенергетска инсталација је намењена напајању електричном 
енергијом, потрошача размештених по објекту. Систем напајања је ТН-Ц-С. 
Карактеристике извора напајања: 3x 400/230 V, 50 Hz. Максимално једновремено 
оптерећење је срачунато и специфицирно на једнополним шемама. 
 
 2. Спољашњи утицаји 
 
 Према СРПС ИЕЦ 60364-5-52 третирани објекат носи следеће класе утицаја: 
  
2.1. Утицај околине 
 
 - температура АА4 
 - надморска висина АЦ1 
 - присуство воде АД1, АД3 
 - присуство страних чврстих тела  АЕ1, АЕ4 
 - присуство корозивних и прљавих материјала  АФ2 
 - механичка напрезања АГ2 и АХ1 
 - присуство флоре АК1 
 - присуство фауне АЛ1 
 - електромагнетски и електростатички утицаји или утицај јонизације АМ1 
 - сунчево зрачење АМ1 
 - сеизмички ефекти АП1 
 - муње АQ1 
 
2.2. Употреба 
  
 - оспособљеност лица БА1 и БА4 
 - електрична отпорност људског тела ББ1 
 - додир лица са потенцијалом земље БЦ2 
 
 
 - могућност евакуације БД1, БД3 
 - природа ускладиштених материјала БЕ1 
 
2.3. Конструкција зграде 
 
 - састав материјала ЦА1 
 - структура зграде ЦБ1 
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 3. Одржавање 
 
Предвиђа се редовно одржавање свих инсталација. 
 
Сва електрична опрема је одабрана у складу са захтевима стaндарда СРПС ИЕЦ 60364-5-55 
у зависности од спољашњих утицаја утврђених у претходним тачкама као и према 
стандарду СРПС ИЕЦ 60364-5-52. 
Највећи део одабране електричне опреме мора да задовољи „нормалне“ карактеристике 
које се захтевају при избору и постављању исте. 
Каблови су бирани према трајно дозвољеним струјама у складу са СРПС ИЕЦ 60364-5-52 
за тип развода Д. 
Избор каблова, број и пресек жила је извршен према предвиђеним оптерећењима, а у 
складу са  СРПС ИЕЦ 60364-5-51 и важећим прописима. 
 
Развод инсталације и напајање 
 
Концентрација развода електроенегетске инсталације осветљења атријума је у 
новопројектованом орману обележеном са РО-О. 
 
Орман се уграђује у зид улазног ходника. 
 
Предвиђени орман је у металном кућишту, опремљени заштитном опремом. Сви делови 
под напоном су заштићени од случајног додира, сва видљива ожичења су затворена у 
каналице, а сва командна опрема је монтирана на вратима. 
 
Напајање РО-О је из најближег постојећег разводног ормана, у ходнику приземља. 
 
Напојни вод је тип PP-Y 5x4 и полаже се по зиду у ПВЦ каналицама. 
 
Укупна максимална снага је 4 kW, при чему је максимална снага осветљења 3.4 kW. 
 
У постојећи РО треба да се  уграде заштитни осигурачи типа 3 x C 20А. 
 
 
У оквиру атријума су предвиђени помоћни разводни ормани за смештај напојних јединица 
подних светиљки. Ормани су обележени са РО-П1 и РО-П2. 
 
Разводни ормани су у полиестерском кућишту монтирани на бетонска постоља.  
 
У орманима је уграђен интегрисан аутоматски осигурач +ЗУДС 16А/0.03А и напојне 
јединице 230V/24V (12V). 
 
Каблови за напајање подних светиљки се полажу у земљу у ребрастим цевима у стази.  
Каблови за напајање осветљења фасаде се полажу у ребрастим цевима у земљу. 
Сви каблови за напајање светиљки су тима ППОО-Y 3x2,5m. 
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Генерална напомена:  
 
Комплетна инсталација осветљења се изводи паралелно са гађвинскм радовима.  
 
 
Осветљење 
 
Осветљење атријума је предвиђено у две групе. 
 
Прва група је осветљење фасде, са светиљкама распоређеним по ободу предметног 
простора. 
Друга група је партерно осветљење. 
 
Осветљење фасада је решено светиљкама типа 1523 ЕЛФО, 60W, 5.300lm, 4.000K, ЦРИ 
80, ИП66, ИК08, 230W, Дисано, следећих техничких карактеристика: Рефлекторска 
светиљка за спољњу  монтажу средњоснопне светлосне карактеристике ( 40 степени), 
оптички прибор у заштити  ИП65, механичка заштита ИК08. 
 
Кућиште од ливеног алуминијума оребрено са својством хладњака, отпорно на корозију, 
дифузор каљено  стакло дебљине 4 мм отпоран на термичке промене и механичке ударе ИК 
08. Боја кућишта  графит. 
 
Извор светла ЛЕД ЦОБ са карактеристиком 4.000К, ЦРИ 90, животни век 50.000 h са 
карактеристикм Л80Б20. 
Рефлектор је опремљен прибором за монтажу, шипком дужине 430 мм за боље 
позиционирање и усмерење у све три осе, као и   прибором  за побадање рефлектора у 
земљу. 
 
Опционо филтери у боји за оптички прибор. 
 
За партерно осветљење су предвиђене подне светиљке које се уграђују у поплочање стазе, 
типа ТАГЛЛИО РЕЦЕСЕД, ЛЕДС-Ц4, 14,7W, 1,407 lm, 3000 К, ИП67, ИК10, 24W, 
следећих техничких карактеристика: Линијска подна уградна газива светиљка специјално 
дизајнирана да сакрије детаље везе са подлогом. Намењена за употребу у вањским 
просторима. Складних димензија елегантног, сведеног изгледа димензије светиљке 
1004/32/62 мм. 
 
Извор светлости ЛЕД. Кућиште од анодизираног алуминијума. Дифузор од  метаакрилита 
са УВ резистентним опалним завршним слојем који спречава бљештање са УГР фактором 
вредности 19.6. Топло бело светло од 3000К и ЦРИ од 80 омогућавају висок степен 
разликовности боја. ИП67/ИК10 степен заштите штити светиљку од различитих спољњих 
утицаја. 
 
Драјвери за напајање светиљки се уграђују у помоћне ормане, РО-П1 и РО-П2. 
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За осветљење ободног зида фонтане је предвиђена лед трака која се монтира испод овалног 
обода. 
Предвиђена је надградна линијска флексибилна светиљка за спољашњу и унутрашњу 
монтажу за декоративно осветљење. Степен механичке заштите светиљке је ИП68, док је 
струјна класа  III. Максимална дубина монтаже је 3 метра испод површине воде. Дужина 
светиљке 5060 мм, док је ширина светиљке 31 мм. Извор светлости светиљке је ЛЕД 
максималне снаге 7,5 W/m неутрално беле боје (4000К). Минимални број диода у светиљци 
је 3о ком/м. Светиљка се монтира преко драјвера 12V. Температурни опсег рада светиљке је 
од -20 степени Целзијусевих до +50 степени Целзијусевих. Животни век светиљке пре него 
што светлосни флукс падне испод 80% је 30.000h. 
 
Светиљка је еквивалентна типу МРИГ09100065РЕ Рига – 1010 мм, произвођача  Phillips llti 
Luce. 
 
Комплетно укључење расвете је ручно или аутоматски преко временског регулатора – 
тајмера. 
 
Осветљење је предвиђено у два режима. 
 
У првом режиму је комплетна расвета укључена, а у другом само осветљење фасаде. 
 
Време трајања режима ће дефинисати сам корисник. 
 
Временски регулатор је са астрономским праћењем обданице са два временска излаза. 
 
Заштита 
 
Заштита потрошача од преоптерећења и кратког споја остварена је аутоматским 
осигурачима. 
Заштита од недозвољеног напона додира остварена је у складу са важећим прописима, 
искључењем заштитног система, ТН-Ц-С. 
 
Додатна заштита је предвиђена за подне светиљке, ЗУДС 16А/0.03А. 
Еквипотенцијализација свих металних маса се врши повезивањем свих елемената на ПЕ 
сабирницу у орману, а веза се изводи преко ПЕ жице у каблу. 
 
Заршне напомене 
 
Инсталација треба да се изведе у складу са важећим техничким  прописима и условима, а у 
свему у складу са овим пројектом. 
 
 

Датум          Понуђач 
                                   

                                                                           _____________________________  
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 Ова Конкурсна документација не садржи Планове. Исти чине саставни део 
Пројекта. Увид у пројектно – техничку документацију може се извршити у 
просторијама Градске управе Града Сомбора, просторија  206  уз претходну 
најаву на тел. 025/468-247 или 02/468-245. 
 
Слика 1. 
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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); 
 

Правна лица: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног 
привредног суда; 
Предузетници: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег 
регистра. 

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

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, 
односно 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 
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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 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. 
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3. Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

Уверење Пореске управе 
Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од 
два месеца пре отварања понуда. 

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

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 
 

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:  
- Потврда НБС да понуђач у 
последњих  6 месеци од дана 
објављивања позива за 
достављање понуда (рачунајући и 
дан Позива) није био у блокади, тј. 
био неликвидан. 

 
 

 
 
Доказ: Табела Референц листа 
(Образац 6.) са уписаним 
извршеним радовима;  

 
 
 

 Да у претходних шест месеци 
од дана објављивања Позива 
за достављање понуда 
(рачунајући и дан 
објављивања Позива) није 
био у блокади на текућим  
рачунима отворених код 
пословних банака за 
обављање платног промета. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 
 
 

 
Да понуђач има неопходан 
пословни капацитет за ову јавну 
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набавку, што подразумева да је 
понуђач извео радове који су 
предмет ове јавне набавке у 
претходних 5 (пет) обрачунских 
година од дана објављивања 
Позива на Порталу (2015., 
2016.,2017.,2018. и 2019. год.) у 
укупном износу не мањем од 
25.000.000,00 динара без ПДВ-а  
 

 
Уговори - копије, о извршеним 
радовима који су уписани у рефернц 
листу;  Потврде Наручиоца о 
извршеним радовима - (Образац 7.)  

 
 
 

 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 
-Ровокопач са муљном кашиком и 
кашиком за ископ ровова  
Минимално 1 ком 
-утоваривач Минимално 1 комад 
-Комбинована машина – 
Комбинирка за ископ и утовар 
материјала, са прикључцима – 
хидрауличним чекићем за рушење 
бетона Минимално 1 ком 
-Самоходни вибро ваљак  миним. 
тежине  7 тона Минимално 1 комад 
-Мали ваљак минамлне тежине 1,5 т 
Минимално 1 комад 
-Камион носивости до 10 тона 
Минимално 3 комада 
-Телехендер Минимално 1  комад 
-Вибро плоче Минимално 2 комада 
-Вибро набијач – вибро жаба 
(Wacker и сл.) Минимално 1 комад 
-Компресор са хидрауличним 
чекићем Минимално 1 комад 
Напомена: сва наведена механизација 
мора биту у габариту који може да 
прође кроз улаз висине 2,5 м и да ради 
у скученом простору-препоручује се 
обилазак терена. 

 
4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
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-Лица са важећом лиценцом 
одговорног извођача радова: 412/ 
415/418/812– минимално 1 
-Лица са важећом лиценцом 
одговорног извођача радова: 414– 
минимално 1 
-Лица са важећом лиценцом 
одговорног извођача радова: 450– 
минимално 1 
-Лица грађевинске струке ССС – 
техничар ( пословођа ) на 
градилишту – минимално 1 
-Радници за грађевинске послове – 
минимално  10 
-Радници руковаоци  грађевинским 
машинама – минимално 3  
-Радници Возач теретног возила 
Минимално 3 

 
Доказ: 
Изјава о кључном кадровском 
особљу (Образац 9) 
 
За одговорне извођаче радова 
треба доставити фотокопију 
лиценце и потврду о важењу 
лиценце. 
За возачa теретних возила копија 
возачке дозволе. 
За лица ван радног односа – 
ангажована у складу са Законом о 
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005 
... и 75/2014) период радног 
ангажовања мора да покрива 
период за који се уговара предметна 
јавна набавка.  

 
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, 4. и 5  и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 
бројем 1, 2, 3, 4.  у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем  фотокопије доказа наведених у табели. 

 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.  

 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. 

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

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција 
за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
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 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. 

На основу члана 79. став 10., ако се у држави у којој понуђач има седиште не 
издају докази из члана 77. ЗЈН, 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. 
Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. чини саставни део ове Конкурсне 
документације. 
 

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 понудио краћи рок за завршетак радова. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче 
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену 
цену и исти рок за завршетак радова. 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 поштовању обавеза из чл. 75. став 2. ЗЈН  
(Образац   5); 
6) Образац  - Референц листа (Образац 6); 
7) Образац  Потврде о извршеним радовима (Образац 7); 
8) Образац Потврде о обиласку локације (Образац 8) 
9) Образац  Изјава о кључном кадровском особљу (Образац 9); 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ____________ од _____________ за јавну набавку радова 404-390/2019-
VIII – Партерно уређење атријума објекта Жупаније 
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:  
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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. 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка радова - 404-390/2019-VIII – Партерно 
уређење атријума објекта Жупаније 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

 - 90 % укупно уговорене вредности по 
привременим ситуацијама, сачињеним на 
основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде 
потписаним од стране стручног надзора, 
најкасније у року од 45 дана, у складу са 
Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 
гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015) од дана 
пријема оверених ситуација од стране 
Наручиоца, 
 остатак у износу од минимум 10% вредности 

укупно уговорене вредности по 
испостављеној окончаној ситуацији 
сачињеној на основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена 
из понуде потписаним од стране стручног 
надзора, пријема обезбеђења плаћања за 
отклањање грешака у гарантном року, 
оверене ситуације, потписаног записника о 
примопредаји објекта и коначног обрачуна, у 
року до 45 дана од дана пријема наведене 
документације. 

Напомена: 
Понуђач је дужан да рачун достави у 3 
примерка и у истом наведе број уговора. 

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

 
_________________дана 
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Рок за извођење радова 
– максимум 90 
календарских дана од 
увођења извођача у 
посао 
 

 

 
Гарантни рок – минимум 
2 године  
 

 

 
Датум                    Понуђач 

     
_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни  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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати 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  
-ПРЕДМЕР РАДОВА- 

404-390/2019-VIII – Партерно уређење атријума објекта Жупаније 
 

   
        
            
  НАПОМЕНА:    
  ОВАЈ ДОКУМЕНТ ПРЕДСТАВЉА ИЗВОД ИЗ ПРЕДМЕТА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА КОЈИ ЈЕ 

РАЂЕН У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ ФАСАДА АТРИЈУМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
СОМБОРА, бр.пројекта 03-69/6-2017 из јуна 2017.године. 

  

  ПОЗИЦИЈЕ КОЈЕ СЛЕДЕ, РАДОВИМА КОЈИ СУ ИЗВОЂЕНИ ТОКОМ 2018.ГОДИНЕ НА 
САНАЦИЈИ ФАСАДА АТРИЈУМА НИСУ ИЗВЕДЕНЕ ЈЕР СУ УСКО ВЕЗАНЕ СА РАДОВИМА 
НА САНАЦИЈИ АТРИЈУМА - ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СОМБОРА 
(констатовано у Записнику о примопредаји радова на санацији фасада атријума зграде Жупаније, 
број 352-1238/2017-XVI од 04.12.2018.године). 

  

            
 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА  

            

  Извођач радова је у обавези да се информише о удаљености дозвољене депоније за одлагање 
грађевинског материјала и шута и на основу исте формира цену када је у питању одвоз и 
депоновање материјала. У цену сваке позиције је урачунат утовар и транспорт шута и овај рад се не 
наплаћује посебном позицијом. 

  

  Извођач радова је дужан да спроведе све прописане мере заштите на раду у насељеном и 
прометном месту, да спречи стварање и ширење прашине, сложи и очисти материјал који ће се 
користити на депонији унутар локације објекта. 

  

  Ценама приликом давања понуда обухватити сву стручну и помоћну снагу, потребан алат, 
транспортна средства за рад, контејнере, надстрешнице и сл., унутрашњи надзор, провођење мера 
заштите на раду и заштите од пожара, довод прикључака струје, воде, повремено чишћење и 
коначно чишћење по завршетку радова. 

  

  Напомиње се извођачу да овим предмером радова нису обрачунате таксе и накнаде за заузеће 
јавних површина, улица и тротоара и зелених површина за време трајања радова, као ни накнада за 
утрошену електричну енергију и воду. 

  

  Извођач радова је у обавези да изради и постави таблу обавештења да се изводе радови са 
основним подацима о објекту, извођачу радова, инвеститору и пројектантима. Ова позиција није 
посебно обрачуната и извођач ће је о свом трошку израдити и поставити. Такође је дужан да 
обезбеди и чува градилиште, материјал и алат. 

  

  За све уграђене материјале, извођач радова мора прибавити атесте о квалитету и доставити их 
надзорном органу. 

  

  Извођач радова је дужан да сагледа доле наведене радове и усагласи их са радовима на партерном 
уређењу атријума у динамичком смислу. 

  

  
РБ ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Ј.МЕРЕ КОЛ. Ј.ЦЕНА ИЗНОС 
  ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА          



Конкурсна документација у отвореном пост. за ЈН бр 404-390/2019-VIII 27/74 
  

 

1.1. Чишћење зида од опеке у рову испод коте тротоара од остатака 
малтера, асфалта, земље и сл. са евентуалним обијањем 
постојећег малтера уколико исти постоји испод коте тротоара. 
Кламфама очистити спојнице до дубине мин 2 cm, а челичним 
четкама опеку и зидове отпрашити. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску депонију. НАПОМЕНА: 
Пројектом саобраћајница бр.240/17 из октобра 2017 обухваћени су 
радови на уклањању постојећег поплочања (1. припремни радови, 
поз.1.02) и радови на ископу земљаног материјала (2.земљани 
радови, поз. 2.01).  
Обрачун по m2 стварно очишћене површине.          

  ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА m2 15.36     

  СЕВЕРОИСТОЧНА ФАСАДА  m2 18.72     

  ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА m2 18.72     

  СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА m2 14.01     
      

  
  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ         
            

2.1. Малтерисање контактне зоне сокле и тротоара у висини од око 
80 cm, око 40 cm изнад тротоара и 40 cm испод тротоара, на 
припремљеној површини зида у ископаном рову хидроизолационим, 
вoдooдбojним, мeхaнички висoкo oтпoрним мaлтeром на основи трас 
цемента, oтпoрним нa смрзaвaњe и дoбрe oбрaдивoсти. Малтер 
наносити и неговати према упутствима произвођача материјала. На 
споју са малтером сокле (испод профилисаног венца сокле који је 
омалтерисан) извести хоризонтални прекид - фугу до површине 
цигле у ширини од 15mm.Обрачун по m2 омалтерисане 
површине.Еквивалент: Röfix 635, Baumit SockelPutz         

  ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА m2 38.72     

  СЕВЕРОИСТОЧНА ФАСАДА m2 34.21     

  ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА m2 34.21     

  СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА m2 18.68     
            
  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ         
            

3.1. Набавка материјала и бојење  фасадних површина,  
квалитетном паропропусном фасадном силикатном бојом, у два 
слоја, у свему по технологији и упутству изабраног произвођача. 
Бојење се врши у једном тону. Тон бојења сокле мора бити 
идентичан тону обојеног дела сокле.  Малтерисане површине морају 
бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења у сарадњи са 
надзорним органом урадити пробне узорке који улазе у цену. 
Обрачун по m2 ортогоналне пројекције, без одбијања и без 
развијања. 
Еквивалент: Röfix PE 225 RENO 1 K; JUB; Baumit;          

  ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА m2 19.20     
  СЕВЕРОИСТОЧНА ФАСАДА m2 16.12     
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  ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА m2 16.12     
            
  УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 3:   

    
   РЕКАПИТУЛАЦИЈА         
  РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ   
  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ   
  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   
   УКУПНО         
  ПДВ 20%   
  УКУПНО СА ПДВ-ом    
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3.6.2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
СПОЉАШЊА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 

       

р. 
бр. ПОЗИЦИЈА 

Јед. 
Количина Јед.цена Укупно мере 

1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ 

1 

Обележавање и снимање трасе канализације                                                              

m' 380.00 

    

Геодетско обележавање трасе канализације са 
исколчавањем,  успостављањем реперних тачака и 
сталном висинском контролом кота. Рекогносцирање 
и маркирање места укрштања трасе са осталим 
поџемним инсталацијама.  Након завршетка радова 
снимљене податке потребно је предати у катастар и 
исходовати потврду о примопредаји података за 
уношење у КАТ-КОМ. 
 

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ УКУПНО 1:   

2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1 

Шлицовање на местима укрштања са постојећим 
инсталацијама-према ситуацији на терену. 

ком 6.00 

    

Локацију шлицева одредити након детаљног 
упознавања са КАТ-КОМ, а добијене податке ако се 
не слажу са подацима КАТ-КОМ  доставити власнику 
инсталације ради проналажења одговрајућег решења. 
Ценом позиције је обухваћен рад на сечењу асфалта 
ако је новопројектована траса у асфалту, ручни ископ, 
утовар ископаног материјала у транспортно возило и 
одвоз на деопнију СТД 10 км. Обрачун се врши по 
комаду ископаног "шлица" за сав рад и материјал. 
 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО2: 
  

3.ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1 

Машински ископ рова за полагање 
канализационих цеви уличног цевовода 

m3 480.00 

    

Машински ископ рова за полагање канализационих 
цеви уличног цевовода     
Машински ископ рова, ширине до  ширине до 1,4 м 
(за ДН400)  врши се са директним утоваром 
ископаног материјала у возило. Обрачун се врши по 
м³ ископаног материјала у збијеном стању. 
Претпостављена количина машинског ископа је 90% 
укупног ископ 

КРАК 1 
 

2 Ручни ископ рова за полагање канализационих 
цеви  цевовода  m3 48.00 
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Ручни ископ рова, ширине до , ширине до 1,4 м (за 
ДН400) врши се са утоваром ископаног материјала у 
багерску кашику те у возило. Обрачун се врши по м³ 
ископаног материјала у збијеном стању. 
Претпостављена количина ручног ископа је 10% 
укупног ископа. 
 
 
 

3 

Планирање и набијање дна рова 

m² 494.00 

    
Планирање дна рова по траси главног цевовода 
канализације врши се ручно са тачношћу од ± 1 цм 
према пројектованим котама и падовима са 
обацивањем материјала ван рова. Рад на планирању 
обавља се под заштитом подграде. Након завршеног 
планирања дна рова врши се набијање подтла 
механичким средствима. Обрачун се врши по м² 
испланираног и набијеног дна рова. 

4 

Израда постељице од песка   

m³ 40.00 

    
Израда постељице од песка по траси цевовода са 
тачношћу планирања ±1 цм према пројектованим 
котама и падовима. Дебљина постељице цевовода је 
д=15цм. Ценом је обухваћена набавка, транспорт до 
градилишта, развожење дуж рова, убацивање у ров, 
планирање и набијање песка типа "Дунавац". Обрачун 
се врши по м³ уграђеног песка у збијеном стању. 
 

5 

Затрпавање завршног слоја земљом из ископа 

m³ 160.00 

    
Затрпавање завршног слоја на зеленим површинама 
извршити одабраном земљом из ископа  уз потребно 
квашење и набијање лаким механичким средствима 
до збијености околног самониклог тла. 
Обрачун се врши по м3 за сав рад и материјал. 
 
 

6 

Затрпавање рова песком 

m³ 145.00 

    

Затрпавање рова песком тип ""Дунавац"" вршити до 
коте дефинисане пројектом. Затрпавање се врши у 
слојевима од 20-30 цм  са квашењем и набијањем. 
Ценом је обухваћена набавка, транспорт до 
градилишта, развожење дуж рова, убацивање у ров, 
планирање и набијање. Обрачун је по м³ уграђеног 
песка у збијеном стању. 
 
 

7 Транспорт вишка земље из ископа, СТД  до 10 км m³ 220.00 
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Вишак ископаног материјала одвести на депонију, 
истоварити и распланирати. Обрачун изведених 
радова врши се по м³ транспортованог материјала у 
збијеном стању. 
 

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ УКУПНО 3:   

4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1 

Разупирање рова подградом 

m² 1,596.00 

    
Ископани ров осигурати одговарајућом подградом са 
100% покривености страница рова. За силаз у ров и 
излазак из њега користити одговарајуће мердевине. 
Ископани ров се не сме оставити неосигуран за време 
прекида радова ( празници, преко ноћи, за време 
одмора у току радног времена). Обрачун се врши по 
м' подграђеног рова за сав потребан рад и материјал. 

КРАК 1 

ТЕСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО 4:   

5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка и уградња цевног материјала за уличну 
канализацију 
 

 

Извршити набавку и монтажу ПВЦ канализационих 
цеви од тврдог поливинилхлорида, заједно са 
фазонским комадима и материјалом за спајање. 
Поставити само исправне цеви и фазонске комаде, 
који имају атесте. Ревизионе комаде правилно 
дихтовати са поклопцима и гуменим дихтунзима. 
Цеви фиксирати и извршити крпљења отвора и 
шлицева. Недовршене делове мреже, везе за 
вертикале или санитарне објекте до њиховог 
уграђивања затворити привременим дрвеним 
чеповима одговарајућег пречника. 
 
 
 
Обрачунава се по м' монтиране мреже. 
 
 
DN 160 SN 8 (ID = 197 mm) 
 m' 315.00 

    

DN 200 SN 8 (ID = 247 mm) 
 m' 65.00 

    

уложак за шахт DN160 
 ком 21.00 

    

уложак за шахт DN200 
 ком 1.00 

    

ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО 5: 
 

  

6. БЕТОНСКИ РАДОВИ 
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1 

Израда ревизионог шахта   Набавка материјала и 
израда бетонског ревизионог окна од армираног 
бетона МБ30 у натур обради дебљине зида д=15цм, 
квадратне основе, светлог отвора 150х150цм (за цеви 
ДН800 и ДН600), са конусним завршетком Х=75 цм 
редукције Ø1000/600 мм. Каналски оквир и поклопац 
су од ливеног гвожђа. Бетонски венац око поклопца 
шахта је од армираног бетона МБ30 Ø1400 дебљине 
д=20 цм, а шахт је фундиран на бетонској подлози од 
бетона д=10 цм и тампону шљунка д=10 цм. Кинета је 
од полуцеви заливене бетоном МБ10 у нагибу 1:3.  
Веза између цеви и шахта се остварује фазонски 
комадом. По вертикалној изводници шахта уграђене 
су типске пењалице.Ценом позиције обухваћена је 
набавка материјала, израда и опремање шахта, сва 
потребна оплата и допунски ископ рова, као и 
потребна арматура. Описани тип шахта може бити 
састављен и од монтажних елемената који 
задовољавају пројектоване услове.Обрачун се врши 
по комаду готовог шахта. 
 
 
 
 ком 7.00 

    

БЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО 6:   

7. ОСТАЛИ РАДОВИ 

1 

Снимање цевовода камером. Извршити снимање 
изграђеног цевовода специјалном камером.  Извођач 
је дужан Инвеститору доставити снимљени материјал 
у дигиталном облику.Обрачун се врши по м' 
снимљеног цевовода за сав рад и материјал 
 

m' 380.00 

    

2 

Испитивање цевовода на водонепропусност 
спојева 
Испитивање новоизграђеног цевовода на 
водонепропусност спојева извршити у свему према 
техничким прописима за ту врсту посла, упутствима 
произвођача материјала (цеви и фазонских комада) и 
наџорног органа. Испитивање вршити по деоницама, 
заједно се испитују цевоводи и шахтови. 
Обрачун се врши по м1 испитаног и примљеног 
цевовода за сав рад и потребан материјал. 

m' 380.00 

    

3 

Обезбеђивање градилишта током извођења радова    
 

m' 380.00 

    

Обезбеђење градилишта током извођења радова 
извршити постављањем дрвених стубова са 
заштитним летвама обостарно.  Обрачун се врши по 
м' рова. 
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4 

Раскопавање каменог набачаја д=40 цм 

m² 510.00 

    
По траси нових цевовода  извршити раскопавање 
каменог набачаја, претпостављене дебљине слоја 40 
цм. Раскопавање вршити машинским путем са равним 
одсецањем ивица како не би долазило до комадања и 
ломљења. У цену је урачунат довоз опреме за 
раскопавање, рад на раскопавању. 

Крак 1 камени набачај д=40 цм 
 

5 

Раскопавање камене ризле д=10 цм 

m² 510.00 

    
По траси нових цевовода  извршити раскопавање 
камене ризле, претпостављене дебљине слоја 10цм. 
Раскопавање вршити машинским путем са равним 
одсецањем ивица како не би долазило до комадања и 
ломљења.  У цену је урачунат довоз опреме за 
раскопавање, рад на раскопавању. 
Обрачун по м² раскопане површине. 
Крак 1 камена ризла д=10 цм 

6 

Довођење каменог набачаја у технички исправно 
стање (Затрпавање и враћање материјала од 
каменог набачаја назад у ров) дебљина слоја д=40 
цм 

m² 510.00 

    

Обрачун по м²  површине доведене у технички 
исправно стање. 

Крак 1 камена ризла д=40 цм 

7 

Довођење камене ризле у технички исправно 
стање (Затрпавање и враћање материјала од 
камене ризле назад у ров) дебљина слоја д=10 цм 

m² 51.00 

    

Обрачун по м²  површине доведене у технички 
исправно стање. 

Крак 1 камена ризла д=10 цм 

8 

Вађење постојећих сливничких шахтова  

ком 8.00 

    
Извршити откопавање и вађење постојећих бетонских 
сливничких шахтова  . Извађене сливничке шахтове  
утоварити у возила и транспортовати на депонију. 
СТД до 10 км. Ценом позиције обухваћен је довоз 
опреме на градилиште рад на вађењу сливника, 
утовар материјала у возило и одвоз на депонију и 
одвоз опреме по завршетку радова. Обрачун  се врши 
по комаду извађених сливника 

9 
Запуњавање постојећих сливничких веза 

ком 8.00 

    
Извршити запуњавање постојећег цевовода као и 
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цевовода сливничких веза одговарајућом смешом 
цемента и песка  У цену је урачунато допремање 
уградња – убризгавање смеше песка и цемента у 
постојећи цевовод.Обрачун се врши по метру дужном 
запуњеног цевовода. 

ОСТАЛИ РАДОВИ УКУПНО 7:   
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: СПОЉАШЊА АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА 
 

1.ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ   
2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   
4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   
6. БЕТОНСКИ РАДОВИ   

7. ОСТАЛИ РАДОВИ   
УКУПНО (1-7):   
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ПРЕДМЕР ЕЛЕКТРОРАДОВИ 
      

Свака позиција предмера обухвата испоруку и уградњу свог наведеног главног ипомоћног 
материјала тако да ставка има коначну функционалност. Сва опрема истих или еквивалентних 
карактеристика као наведена.  Код давања понуде навести тип опреме која се нуди а разликује 
се од пројектоване.  Све радове изводити паралелно са грађевинским. Пре давања понуде 
прегледати пројекат за извођење и објекат на лицу места. Све мере узети на лицу места. 

р. 
бр. ПОЗИЦИЈА Јед. 

Количина 
Јед.цена Укупно 

мере 

1 

Демонтажа постојећих светиљки на 
фасади и записничка предаја кориснику. 

ком 4     

Светиљке су монтиране на фасади објекта 
на висини цца 10м. (Светиљке се могу 
демонтирати са прозоре) 
Обрачун по ком.  

2 

Изоловање каблова постојећег спољног 
осветљења у разводном орману. 

час 8     
Каблове извадити из постоља осигурача. 
Обрачун по сату ВКВ електричара  

3 

Полагање напојног кабла од постојећег РО 
до РО-О, од најближег РО у приземљу 

        
Каблови се полажу по зиду у ПВЦ 
каналицама. Позиција обухвата: 
1.Полагање ПВЦ каналице цца 
25х25х2000мм, обрачун по метру, комплет 
са завртњима и типлама  m 20     
2. Кабел PP00-Y 5x4  m 22     

3. Уградња у постојећи RО аутоматских 
осигурача 3xC6,6кА. Комплет са ситним 
инсталационим материјалом. Обрачун по 
осигурачу  ком 3     

4 
Полагање каблова за напајање светиљки у 
партеру и помоћних разводних ормана.  
Каблови PP00-Y 3х2.5. Каблови се полажу 
у ребрастим цевима, у земљи, испод слоја  
песка и бехатон коцки.Обрачун по метру         
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1.PP00-Y 3x2.5 m 300     
2.PP00-Y 5x2.5 m 40     
3.Ребрасте цеви f16 mm m 250     

4.Ситна инсталација материјала ( разводне 
кутије) обрачун 20% од позиција 4.1 и 4.2 % 20     

5 Разводни орман 

5.1 

RO-0         
Разводни орман у металном кућишту 
предвиђен за монтажу на зид.       
Димезије ормана према димензијама 
уграђене опреме уз 20% резервног 
простора.       
Сва видљива ожичења затворена у 
каналице, сви делови под напоном 
заштићени од случајног додира, сви 
елементи видно и трајно обележени.        
Према једнополној шеми у орман 
уградити:         
Сабирнички систем од Cu сабирница и 
редних стезаљки за 2.5 мм2 комплет 1     
Гребенаста преклопка 0-1,25 А 3 ком 1     
Сигналне сијалице LED,беле ком 3     
Аутоматски осигурачи C6A, 6kA ком 9     
Аутоматски осигурачи C10A, 6kA ком 6     
Гребенаста преклопка 2-0-1 , 10А, 2p ком 1     
Монофазни контрактор 230V, 10A ком 2     
Временски регулатор са астрономским 
праћењем обданице  ком 1     
Ситан инсталациони материјал, 
повезивање ормана, једнополна шема 
ормана, атестна документација  пауш. 1     

ПОЗИЦИЈА 5.1 комплет 1     

5.2 

RO-P1         

Полиестерски развод 500х500х312 
предвиђено на монтажу за темељ 
IP55.Бетонски темељ 500х500х300.Укопан 
40 цм у земљу са уграђеном цеви 2хf100 
за увод каблова компл. 1     
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Сва видљива ожичења затворена у 
каналице, сви делови под напоном 
заштићени од случајног додира, сви 
елементи видно и трајно обележени.  компл. 1     
Према једнополној шеми у орман 
уградити:   
Сабирнички систем од Cu сабирница и 
редних стезаљки за 2.5 мм2 компл. 1     
Заштитни уређај диференцијалне струје 
ZUDS 16A/0.03A, 2P компл. 1     
Аутоматски осигурачи C6A, 6kA ком 1     
Напојна јединица 230VAC/24VDC  150W ком 1     
Напојна јединица 230VAC/24VDC  100W ком 2     
Напојна јединица 230VAC/24VDC  60W ком 4     
Ситан инсталациони материјал, 
повезивање ормана, једнополна шема 
ормана, атестна документација  пауш. 1     

ПОЗИЦИЈА 5.2 комплет 1     

5.3 

RO-P2         

Полиестерски разводни 300х300х250 
предвиђен за монтажу на темељ, IP55.         

Бетонски темељ 500x300x250. Укопан 
40цм у земљу са уграђеном цеви 1x ф 100, 
за увод каблова.  Сва видљива ожичења 
затворена у каналице, сви делови под 
напоном заштићени од случајног додира, 
сви елементи видно и трајно обележени. 
Према једнополној шеми у орман 
уградити: компл. 1     
Сабирнички систем од Cu сабирница и 
редних стезаљки за 2.5 мм2 компл. 1     
Заштитни уређај диференцијалне струје 
ZUDS 16A/0.03A, 2P компл. 1     
Аутоматски осигурачи C6A, 6kA ком. 1     
Напојна јединица 230VAC/24VDC  60W ком. 4     
Ситан инсталациони материјал, 
повезивање ормана, једнополна шема 
ормана, атестна документација  паушално 1     

ПОЗИЦИЈА 5.3 КОМПЛЕТ 1     
 Испорука и монтажа комплетних светиљки са сијалицама назначене снаге 
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6 

Рефлекторска светиљка за спољну 
монтажу средњоснопне светлосне 
карактеристике 

  

(40°), оптички прибор у заштити IP65, 
механичка заштика IK08. 

Кућиште од ливеног алуминијума 
оребрено са својством хладњака, отпорно 
на корозију, дифузор каљено стакло 
дебљине 4мм отпоран на термичке 
промене и механичке ударе IK08. Боја 
кућишта грапхите. 

Извор светла LED COB са 
карактеристиком 4.000К, CRI 90, животни 
век 50.000 č са карактеристиком L80B20. 

Рефлектор је опремљен прибором за 
монтажу, шипком дужине 430мм за боље 
позиционирање и усмерење у све три осе, 
као и прибором за побадање рефлектора у 
земљу. 
Опционо филтери у боји за оптички 
прибор. 
Светиљка типа 1523 ELFO, 60W, 5.300lm, 
4.000К, CRI 80, IP66, IK08, 230V, Buck, 
или одговарајуће компл. 50     

6 

Линијска подна уградна газива светиљка 
специјално дизајнирана да сакрије детаље 
везе  са подлогом. Намењена за употребу 
у вањским просторима. Складних 
димензија,  елегантног, сведеног изгледа, 
димензије светиљке 1004/32/62мм.   
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Извор светлости LED. Кућиште од 
анодизираног алуминијума. Дифузор од 
метаакрилита са UV резистентним 
опалним завршним слојем који спречава 
бљештање са UGR фактором вредности 
19.6. Топло бело светло од 3000К и CRI од 
80 омогућавају висок степен 
разликовности боја. IP67/IK10 степен 
заштите штити светиљку од различитих 
спољњих утицаја. Светиљка је 
еквивалентна типу TAGLIO RECESED, 
LEDC-C4, 14,7W, 1.407lm, 
3.000К, IP67, IK10, 24V, Buck, или 
одговарајућа. компл. 24     

7 

Испорука и монтажа надградне линијске 
RGB флексибилне светиљке за спољашњу 
и  унутрашњу монтажу за декоративно 
осветљење. Степен механичке заштите 
светиљке је  IP68, док је струјна класа III. 
Монтаже је испод површине воде. Извор 
светлости светиљке  је LED. Светиљка се 
монтира преко драјвера 12V. 
Температурни опсег рада светиљке  је од -
10°C до +40°C.   
Светиљка је типа RUBBER 3D, i-led, Buck 
или одговарајуће.  m 3     

9 

Испитивање инсталације, подешавања, 
светлотхничке пробе, атестна 
докуменатција , 

пауш. 1     
обука корисника и предаја инсталације 
Инвеститору.  

УКУПНО   
ПДВ 20%   

УКУПНО СА ПДВ-ом   
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САОБРАЋАЈНИЦА 

      1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ     
            

ПОЗ. 
БР. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ЈЕД. 

МЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕД. 
ЦЕНА УКУПНО 

 1.01  Исколчавање и обележавање коловоза m2 2074.50   

 1.02  Уклањање плоча m2 880.00   

 1.03  Рушење и уклањање ивичњака m 320.00   

 1.04  Нивелисање сливника и шахтова ком 14.00   

 1.05  Рушење и блиндирање сливника ком 2.00   

 1.06  Уклањање клупа ком 5.00   

 1.07  Уклањање држача за бицикле ком 3.00   

 1.08  Израда пројкета изведеног стања ком 1.00   

  УКУПНО 1.  

 

 2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     
            
  

ПОЗ. 
БР. 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ЈЕД. 
МЕРЕ КОЛИЧИНА  ЈЕД. 

ЦЕНА  УКУПНО   

2.01  Ископ земљаног материјала    m3 792.00   

2.02  Набијање подтла m2 1165.00   

2.03  Израда насипа од песка m3 264.00   

2.04  Планирање и ваљање постењице m2 880   

2.05  Транспорт земљаног материјала m3 790   

                       УКУПНО 2.  
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 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА      
            
  

ПОЗ.
БР. 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

  
ЈЕД. 
МЕР

Е 

КОЛИЧИ
НА   

ЈЕД. 
ЦЕНА     УКУПНО  

3.01  Израда носивог слоја од механички   

m3 254.00   

 

Збијаног зрнастог каменог материјала 

DKA 0/31 

3.02  Полагање ивичњака   

 a) Са бочно орјентисаним плочама (5x24cm) m 194.30   

 b) Са усправно орјентисаним плочама (5x11,8cm) m 256.90   

3.03  Полагање плоча на слоју песка  

 

a) Нормално оријентисане 

(P=11.8x24cm) m2 

392.50   

 b) Бочно оријентисане (P=5x24cm) m2 495.10   

      
  

УКУПНО 3. . 
 

 

 4. ОСТАЛО        
      

  
ПОЗ. 
БР. 

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ЈЕД. 
МЕРЕ КОЛИЧИНА     JED. 

CENA     UKUPNO   

4.01 Висинско регулисање улаза ком 6.00   
4.02 Висинска регулација олучнице ком 4.00   

      
  

UKUPNO 4.  
 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном пост. за ЈН бр 404-390/2019-VIII 42/74 
  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ        

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ        

3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА . 

4. ОСТАЛО         

СВЕГА:        

         

УКУПНО:        

ПДВ 20%        

У К У П Н О    С А   ПДВ -ом:        
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА АТРИЈУМ 
 

 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колону Јединичне цене уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, 

за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони Укупно уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са 
траженим количинама .  

 
 
 
 
 
 

Датум:  Потпис понуђача 
   

 
 
 
 
 
 

    
        

 радови на хидроизолацији сокле фасада атријума 
   (1 - Пројекат архитектуре)     

 хидроинсталације           
 (3 - Пројекат хидроинсталација)       

 саобраћјнице           
 (2.2 - Пројекат саобраћајница       

 електроинсталације         
  (4 - Пројекат електроинсталација)       
 

УКУПНО 
    

     
 

ПДВ 20% 
    

     
 

УКУПНО СА ПДВ-ом 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
404-390/2019-VIII – Партерно уређење атријума објекта Жупаније 
 
 

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:  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, 404-390/2019-VIII – Партерно уређење атријума објекта 
Жупаније, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум:  Потпис понуђача 

   
 

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

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН 
 

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

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку набавке 404-390/2019-VIII – Партерно уређење атријума 
објекта Жупаније, поштовао је 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. 
 

 
 
Место:_____________                                                                   Понуђач: 
Датум:_____________                                                   _____________________                                                        
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача . Овај 
образац се може умножавати у потребном броју примерака у зависности од 
броја заједничких понуђача, с тим што ће се код потписа понуђача назначити 
да се ради о понуђачу из групе понуђача. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 
ОБРАЗАЦ  

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА  - СПИСАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА 
 

За  поступак  јавне набавке 404-390/2019-VIII – Партерно уређење атријума објекта 
Жупаније 
 
Понуђач  _____________________________________________ 

Ре
д. 

бр
. 

Наручилац  

предметних радова 

вредност 

извршених 

радова  

без ПДВ-а 

Предмет радова  

Време реализације  

уговора 

1    
 

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

6    
 

Укупно     

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

Место:_____________                                                                Понуђач: 
Датум:_____________                                                 _____________________   
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 (ОБРАЗАЦ 7) 

ПОТВРДА  
НАРУЧИОЦА О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА 

 
        За  поступак  јавне набавке 404-390/2019-VIII – Партерно уређење атријума 
објекта Жупаније 
 
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  __________________________ без ПДВ-а 
динара без ПДВ-а 
 
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:_________________                      
 

                                                                   ______________________________ 
                                                  (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 8) 
ОБРАЗАЦ Потврда о обиласку локације 

 
За  поступак  јавне набавке 404-390/2019-VIII – Партерно уређење атријума објекта 
Жупаније 
 
Назив понуђача:  
Седиште и адреса понуђача:   
Матични број:    
Шифра делатности:    
ПИБ:  
Телефон:    
Е – маил адреса:   
Место и датум:  
 
 
ПОНУЂАЧ__________________________________________________________________________ 
изјављује да је обишао локацију која је предмет јавне набавке, остварио увид  «на лицу места» у 
техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему и подношење понуде за 
јавну набавку радова - ___________________________________________________________, БР: 
________________________. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не 
могу бити основ за било какаве накнадне промене у цени. 
 
 
У_________________________                 ПОНУЂАЧ 

              
_________________________ 

Дана_____________2019. године                                          (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
           
                                         НАРУЧИЛАЦ  

        
 __________________________________ 

            (потпис овлашћеног лица Наручиоца) 
 
 
Напомена: Због специфичности прилаза објекту сва наведена механизација мора биту у 
габариту који може да прође кроз улаз висине 2,5 м и да ради у скученом простору-
препоручује се обилазак терена. 
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 (ОБРАЗАЦ 9) 
ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ОСОБЉУ 

404-390/2019-VIII – Партерно уређење атријума објекта Жупаније 
У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (4) Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу 

ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ОСОБЉУ 
Подаци о кључном особљу 

Кључно особље везано за предметне радове из јавног позива 

р.бр. Име и презиме 

Стручна 
оспособљеност  
(бр. Лиценце/ 

сертификат /уверење) 

Доказ 

-Лица са важећом лиценцом одговорног извођача радова: 412/415/418/812– 
минимално 1 
-Лица са важећом лиценцом одговорног извођача радова: 414– минимално 1 
-Лица са важећом лиценцом одговорног извођача радова: 450– минимално 1 
 
1.     

2.     

3.     

-Лица грађевинске струке ССС – техничар ( пословођа ) на градилишту – 
минимално 1 
-Радници за грађевинске послове – минимално  10 
-Радници руковаоци  грађевинским машинама – минимално 3  
-Радници Возач теретног возила Минимално 3 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     
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8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

 
 

Изјава о кључном особљу 
У својству понуђача (носиоца посла у заједничкој понуди) под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу изјављујемо и обавезујемо се да ће наведена 
стручна лица – инжењери са траженим звањем и лиценцом бити одговорни 
извођачи радова на предметним пословима, као и да ће наведена радно 
ангажована лица изводити радове коју су предмет јавне набавке и уговора. 
 
У _______________________ дана ________2020.г. 
 
 
  Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
  _________________ 
Напомена: У случају заједничке понуде групе  понуђача овај образац се 
доставља као збирни за све чланове групе. 

У случају потребе, образац се може проширити са више радно ангажованих 
лица која ће изводити радове. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О  
набавци радова - 404-390/2019-VIII – Партерно уређење атријума објекта 
Жупаније 
 
 
Закључен између: 
1.   Наручиоца Град Сомбор  
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  Градоначелник  Града Сомбора Душанка Голубовић 
(у даљем тексту: Наручилац)  и 
 
2.  ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач), 
 у заједничкој понуди 
............................................................................................... 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
 (остали понуђачи из групе понуђача) 
подизвођачи 
............................................................................................... 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
 
(назив подизвођача) 
Основ уговора: 
ЈН Број: 404-390/2019-VIII 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ: 

 
 Донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке радова број : 404-

390/2019-VIII  од  26.12. 2019. године ; 
Наручилац  је  у отвореном поступку јавне набавке број 404-390/2019-VIII, донео 
Одлуку о додели уговора број ___________ од _______ године и изабрао Извођача 
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као најповољнијег понуђача за извођење радова– Партерно уређење атријума 
објекта Жупаније. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 Предмет Уговора је – Партерно уређење атријума објекта Жупаније, сагласно 
конкурсној документацији из предметне јавне набавке бр. 404-390/2019-VIII.  
 

Извођач се обавезује да изведе радове из претходног става овог члана, у 
свему према  Понуди број ______  од __.__.2020. године, која је саставни део овог 
Уговора.  

Извођач је дужaн дa Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише 
и врати у року од 3 (три) дана од дана пријемa. Уколико Понуђач не поступи у 
датом року смaтрaће се да одустaје од понуде због чега ће сносити све законом 
предвиђене последице, а наручилац ће поступити у складу са чланом 113. став 3. 
ЗЈН. 
 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 
 

Члан 2. 
 

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи: 
   - без обрачунатог пореза на додату вредност______________________________ 
динара,  
   - износ пдв-а:_______________________________ динара,  
   - са обрачунатим порезом на додату вредност ______________________динара. 
 
Обавезу обрачуна и плаћања пореза на додату вредност на укупну вредност 
Уговора сноси порески обвезник сагласно Закону о порезу на додату вредност, 
подзаконским актима и пратећим прописима. 
Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед 
повећања цена елемената на основу којих су одређене.  

 
 Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, 

цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале 
зависне трошкове Извођача. 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 3. 

Наручилац ће уговорену цену радова из члана 2. исплатити Извођачу, на 
начин и у роковима предвиђеним овим уговором,  уплатом на текући рачун 
Извођача. 
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- 90 % укупно уговорене вредности по привременим ситуацијама, сачињеним на 
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде 
потписаним од стране стручног надзора, најкасније у року од 45 дана, у складу са 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015) од дана пријема оверених ситуација од 
стране Наручиоца. 
 
- остатак у износу од минимум 10% вредности укупно уговорене вредности по 
окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде потписаним од стране стручног надзора, у 
року до 45 дана од дана пријема банкарске гаранције за отклањање грешака у 
гарантном року, оверене ситуације, потписаног записника о примопредаји објекта 
и коначног обрачуна.  
          Понуђач је дужан да рачун достави у 3 примерка и у истом наведе број 
уговора. 
 Привремене и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест 
примерака и морају бити оверене од стране надзорног органа пре доставе 
Наручиоцу 

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

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове 
грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме 
и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију 
чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити 
плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права на приговор.  
           Обавезе које доспевају у наредној буџетској години  могу бити реализоване 
највише до износа који ће за ту намену бити одобрене у тој буџетској години. 
 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
 

Члан 4. 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року 
од ____ , (максимално 90 календарских дана), рачунајући од дана увођења у 
посао.  

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника 
Наручиоца,  Извођача и стручног надзора и констатује се записником. Датум 
увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, о увођењу 
извођача у посао сачиниће се посебан записник, а сматраће се да је увођење у 
посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова : 

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и 
грађевинску дозволу; 

- да је Наручилац  обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу  доставио банкарску гаранцију за добро извршење 

посла; 
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- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 
полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица. 
 Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности  Наручиоца.  
  

Члан 5. 
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача : 

 у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Извођача; 

 у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
 у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;  
 у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 

Извођач. 
 Уговарања значајних вишкова радова (преко 10%); 
 било које обуставе радова које нису последице пропуста Извођача 

 
 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у 
писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу  у 
року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 
дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен када се са тим сагласи Наручилац и када се 
сагласно члану 115. ЗЈН закључи анекс овог уговора.   

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички 
преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.  

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

Све измене уговора вршиће се сагласно члану 115. Закона о јавним 
набавкама. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
 

Члан 6. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у 

складу са својом Понудом, важећим прописима, техничким прописима, 
грађевинском дозволом, инвестиционо - техничком документацијом и овим 
уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу . 

 
Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује 

да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши 
предметне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су 
предмет овог уговора. 
  

Извођач се обавезује : 
- да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 

(седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу  на разматрање и 
даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису 
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могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити 
ће имати утицаја на рок за извођење радова; 

- да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу  достави решење о 
именовању одговорног извођача радова;  

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим 
стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;  

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 
уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих 
радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, 
без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о 
заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања 
извођења радова до предаје радова Наручиоцима;            

- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима 

Републике Србије, који регулишу ову област; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, 
о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, 
замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, или убрзања извођења 
радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да 
је спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  
утврде неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове 
Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  
Наручиоца. 
 
 

Члан 7. 
           Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном 
месту таблу, која мора да садржи: 

- податке о објекту који се гради; 
- одговорном пројектанту; 
- број грађевинске дозволе, 
- податке о Наручиоцу, Извођачу и надзорном органу; 
- почетак и рок завршетка радова. 
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Члан 8. 
Извођач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења Уговора 

достави детаљан динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: 
припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у 
четири примерка, по два за Наручиоца и стручни надзор. 

 
Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне 

снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план 
набавке потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, 
пројекат организације градилишта. 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 
Члан 9. 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, наручилац 
има обавезу да: 

- Да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. 
овог уговора. 

- Да присуствује увођењу Извођача у посао , о увођењу извођача у посао сачиниће 
се  посебан записник; 

- Да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са 
стручним надзором и извођачем; 

- Да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо–техничку 
документацију и грађевинску дозволу; 

- Да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада 
пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту; 

- Да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за 
безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, као и да обезбеди 
израду Плана превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима. 

- Да по завршетку радова прими наведене радове; 
- Да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 

Извођача. 
 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
Члан 10.  

        Извођач је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдуже у року од 7 
дана од дана закључења уговора, Наручиоцу преда: 
 
1.     Гаранцију банке за добро извршење посла која мора имати клаузулу да је 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви 
елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном 
документaцијом (рокови, износ), у висини 10% од уговорене цене радова без ПДВ-
а, са роком важности најмање 10 дана дуже од истека рока за коначно извршење 
посла. Понуђач може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци 
додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 
(инвестициони рaнг).  
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 Ако се зa време трaјaњa овог Уговорa промене рокови зa извршење уговорне 
обaвезе, вaжност бaнкaрске гaрaнције зa добро извршење послa морa се 
продужити. Нaручилaц ће уновчити поднету гaрaнцију уколико понуђaч не буде 
извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен овим 
Уговором; 
2. Извођач је обавезан да приликом примопредаје изведених радова, 
потписивања записника, Наручиоцу преда гaрaнцију банке зa отклaњaње 
грешaкa у гaрaнтном року, која мора имати клаузулу да је безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи 
гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом 
(рокови, износ), издaту у висини од 10% од вредности закљученог уговорa без 
ПДВ-а, сa роком вaжности најмање 10 дaнa дужим од гaрaнтног рокa. Понуђaч 
може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни 
рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг). 
Наручилац ће уновчити поднету гaрaнцију зa отклaњaње грешaкa у гaрaнтном 
року у случaју дa извођач не изврши обaвезу отклaњaњa квaрa који би могaо дa 
умaњи могућност коришћењa предметa уговорa у гaрaнтном року.  
        
        У случају продужења уговореног рока за извршење предмета овог Уговора, 
Извођач је сагласан и обаветује се да достави Наручиоцу нове или анексе већ 
предатих банкарских гаранција из овог члана Уговора, са новим роковима 
важности, како је то описано у овом члану Уговора. 
 

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 
 

Члан 11. 
  Извођач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора осигура 
радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са 
важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским 
прописима. 

Извођач је такође дужан да у року од 10 дана од закључења уговора, 
достави Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену 
трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења 
радова, у свему према важећим законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да 
достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, 
са новим периодом осигурања.  

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 
противпожарне заштите. 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима 
признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси 
накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при чему овај Уговор 
признаје за извршну исправу без права приговора.  
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ГАРАНТНИ РОК 
     Члан 12. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године, (не мањи од 2 
године), рачунајући од дана записничке примопредаје истих. За уграђене 
материјале и делове важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који 
тече од дана испуњења овог Уговора у целости и потписивања записника о 
испуњењу свих уговорених обавеза које чине предмет овог уговора. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су 
предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за 
уграђене материјале и делове, као и упутства за руковање. 

 
Члан 13. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца 
отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима. 

 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у 

року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је 
овлашћен да  активира  банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 
року. 

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог 
члана,  Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног 
износа стварне штете. 

КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
Члан 14. 

        За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате 
квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте 
те врсте у складу са пројектном документацијом. 
 Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара 
стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора 
меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
          Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 
материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби 
материјал који не одговара квалитету. У случају да је због употребе неквалитетног 
материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да траже да 
Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу 
са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у 
одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача, 
искључиво на трошак Извођача по овом уговору. 
 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
Члан 15. 

 Извођач ће део радова који су предмет овог Уговора, у % од ___________(a 
који не може бити већи од 50 % укупне вредности уговора), извршити преко 
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подизвођача _______________________, Ул. ____________________________ бр. 
____, ПИБ _______________________, матични број __________________, у 
свему у складу са понудом број ___________ од ______________. 
  
          Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених 
обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у својој 

Понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути 
уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, 

ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 
неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 
 

МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 
 

Члан 16. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за 

извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и 
о томе обавести стручни надзор и  Наручиоца у писаној форми. 

 
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног 

надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.   
 
Уколико Наручилац прихвати да се изведу предожени вишкови радова, 

плаћање истих вршиће се по јединичним ценама из усвојене Понуде Извођача из 
члана 1. овог Уговора, а на основу закљученог анекса овог Уговора у складу са 
чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 

Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену 
Уговора, сагласно члану 115. Закона о јавним набавкама. 

 
НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 
Члан 17. 

 
Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем 
непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног 
надзора, захтев за извођење непредвиђених радова који мора да садржи: 
1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од 

стране стручног надзора; 
2. детаљне анализе цена непредвиђених радова. 
Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених 
радова, врши контролу предмера непредвиђених радова, описа позиција и 
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количина и своје мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне 
позиције доставља Наручиоцу најкасније у року од 10 (десет) дана од дана 
пријема захтева, ради предузимања радњи за уговарање непредвиђених радова у 
складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног 
мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 
поступка. У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) 
радова, Извођач радова је обавезан да достави у року из позива за подношење 
понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене радове). 
Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач 
радова стиче услов да започне извођење уговорених непредвиђених радова, као 
и право на наплату истих, након што их изведе. Стручни надзор није овлашћен да, 
без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, 
измени материјала који се уграђује и обиму непревиђених радова. 
Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и 
пре закључења уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора 
уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за стабилност 
објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним 
догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке документације. 
Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и 
неочекиваних догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. 
Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача радова и стручног 
надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3. и 
4. овог члана Уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне 
набавке о основаности примене преговарачког поступка.  
 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА 
 

Члан 18. 
 По завршетку свих радова који чине предмет овог уговора, Извођач 
обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у 
грађевински дневник. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, 
стручног надзора и Извођача. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од 
завршетка радова. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје 
радова. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре 
техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 
три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два 
примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи. 
  

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац или стручни надзор у 
току извођења или приликом примопредаје радова, Извођач мора да отклони без 
одлагања и о свом трошку. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у 
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року од пет дана по пријему позива и ако их не отклони у споразумно утврђеном 
року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.   

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази 
стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране 
стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија 
сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.  

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 19. 
 Уколико Извођач не заврши радове који чине предмет овог Уговора у 
уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1%  од укупно 
уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не 
може бити већи од 10 % од вредности укупно уговорених радова. 

Наплата уговорне казне извршиће се уз оверу надзорног органа, без 
претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној 
ситуацији. 

Ако је Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених 
радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац  мора да докаже. 
     РАСКИД УГОВОРА 

Члан 20. 
 Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим 
случајевима: 
1. ако Извођач радова не започне радове најкасније до 10 (десет) дана од 

увођења у посао; 
2. ако Извођач радова својом кривицом касни са извођењем радова у односу на 

уговорену динамику више од 30 (тридесет) дана и не предузима одговарајуће 
мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења; 

3. ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом 
за извођење радова; 

4. ако Извођач радова неквалитетно изводи радове; 
5. ако Извођач радова не поступа по налозима стручног органа у оквиру његових 

овлашћења; 
6. ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и 

исте не настави по истеку рока од 7 (седам) дана, или ако одустане од даљег 
рада; 

7. ако Извођач радова није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за 
добро извршење посла. 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне 
радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за озбиљност 
понуде  и банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, 
која представља разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене 
радова новог извођача за те радове. 
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Извођач радова може раскинути Уговор у случају неплаћања од стране 
Наручиоца у складу са одредбама овог Уговора. 

Члан 21. 
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са 
отказним роком од 15 (петнаест) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора 
да садржи основ за раскид Уговора. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 22. 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе 
Закона о облигационим односима, Закона о јавним набавкама, Закона о 
планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других 
важећих прописа Републике Србије. 

Члан 23. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у   
Сомбору. 

Члан 24. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања  обе уговорне стране. 

Члан 25. 
 Овај Уговор, сачињен је у 4 истоветнa примерка, по 2 за сваку уговорну 
страну. 
 
 
    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: Град Сомбор, адреса: Трг цара Уроша бр. 1, 25101 
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) – 404-390/2019-VIII – Партерно уређење атријума објекта 
Жупаније- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 24.02.2020.године до 11:00 сати. Јавно 
отварање понуда одржаће се истог дана у 11:30 сати. 
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  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 поштовању обавеза из чл. 75. став 2. ЗЈН 

(Образац 5); 
 Образац  - Референц листа (Образац 6); 
 Образац  Потврде о извршеним радовима (Образац 7); 
 Образац Потврде о обиласку локације (Образац 8) 
 Образац Изјаве о кључном особљу (Образац 9) 
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 Модел уговора; 
 Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
 Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске 

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

гаранције за отклањање грешака у гарантном року. 
 Наведене доказе из табеле обавезних и додатних услова  
На основу члана 9. тачка 18. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл.гласник РС“ 41/2019) употреба печата није обавезна. 
 

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: Град Сомбор, 
адреса: Трг цара Уроша бр. 1, 25101 Сомбор ,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку (радови) 404-390/2019-VIII – Партерно уређење 
атријума објекта Жупаније - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку (радови) –404-390/2019-VIII – Партерно 
уређење атријума објекта Жупаније - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку (радови) -404-390/2019-VIII – Партерно 
уређење атријума објекта Жупаније - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (радови) – 404-390/2019-VIII – 
Партерно уређење атријума објекта Жупаније - 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. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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. 
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- 90 % укупно уговорене вредности по привременим ситуацијама, сачињеним на 
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде 
потписаним од стране стручног надзора, најкасније у року од 45 дана, у складу са 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015) од дана пријема оверених ситуација од 
стране Наручиоца, 
- остатак у износу од минимум 10% вредности укупно уговорене вредности по 
окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде потписаним од стране стручног надзора, у 
року до 45 дана од дана пријема банкарске гаранције за отклањање грешака у 
гарантном року, оверене ситуације, потписаног записника о примопредаји објекта 
и коначног обрачуна.  
Понуђач је дужан да рачун достави у 3 примерка и у истом наведе број уговора. 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном 
органу на оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном 
документацијом надзорни орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља 
Наручиоцу на оверу и плаћање.  

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да 
исплати неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране 
Извођача радова, а спорни део ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, 
уколико се уговорне стране другачије не договоре. Извођач, на основу Записника 
о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију. 
 
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 
68/15)], од дана пријема исправног предрачуна / рачуна 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 
Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од 
дана примопредаје радова. За уграђене материјале и делове важи гарантни рок у 
складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје 
радова Наручиоцу 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Рок почетка радова је одмах по увођењу у посао, а рок завршетка радова не може 
бити дужи од 90 календарских 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. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 
9.5. Други захтеви  
Обилазак локације за  извођење радова за предметну јавну набавку може се 
обавити само уз претходну писану најаву - пријаву, која се подноси  2 (два) дана 
пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и 
која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.  
Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца 
mrilke@sombor.rs. 
Обилазак терена/локације вршиће се радним даном у времену 09,00-13,00 
часова. 
О извршеном обиласку локације за извођење радова понуђач даје изјаву на 
Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова (Oбразац 8). 
 
Извођач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора осигура 
радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности 
(осигурање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања са 
важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим законским 
прописима. 
Извођач је такође дужан да у року од 10 дана од закључења уговора, достави 
Наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим 
лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у 
свему према важећим законским прописима. 
 
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 банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која ће бити са 
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клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за озбиљност понуде издаје се у висини од 5% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 дана 
дужи од рока важења понуде.  
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, 
опозове или измени своју понуду;  
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци;  
- уколико понуђач коме је додељен уговор не поднесе уговорена 
средства финансијског обезбеђења у складу са захтевима из 
конкурсне документације. 
2) Оригинал обавезујуће - Писмо о намерама банке за издавање 
банкарске гаранције за добро извршење посла –  
у укупној висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ-а, 
насловљено на Наручиоца;  

3) Оригинал обавезујуће -Писмо о намерама банке за 
отклањање грешака у гарантном року – у укупној висини од 10% 
укупно понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоц. 
 
Сва писма о намерама банке морају бити обавезујућа за банку, са 
роком важности најмање као и понуда и са описом банкарске 
гаранције, (као из ове конкурсне документације) за коју се обавезује 
да ће издати понуђачу, уколико његова понуда буде изабрана као 
најповољнија. 
 
Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде и писма о намерама банке понуђачима са којима 
није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним 
понуђачем. 
Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде и писма о намерама банке за добро извршење 
посла и отклањање грешака у гарантном року, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 
 

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 [или у 
тренутку 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 10 (десет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције 
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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.  
  

3) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року 
Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета 
јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у 
гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности 
уговора, без ПДВ-a, сa роком вaжности најмање 10 дaнa дужим од 
гaрaнтног рокa. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач 
не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  

 
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 и то искључиво радним данима (понедељак-петак) у току радног времена 
Наручиоца (од 7,30 до 15,00 часова).  Захтеви примљени по истеку наведеног 
радног времена сматраће се примљеним првог наредног радног дана. 
 
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-
390/2019-VIII 
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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 
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.ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА 
ОД ИСТЕКА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИЗ 
ЧЛАНА 149. ЗАКОНА, ОДНОСНО У СЛУЧАЈУ ИЗ ЧЛАНА 112.СТАВ 2. ЗАКОНА, 
У СЛУЧАЈУ  АКО ЈЕ ПОДНЕТА САМО ЈЕДНА ПОНУДА, УГОВОР О ЈАВНОЈ 
НАБАВЦИ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН У РОКУ ОД НАЈДУЖЕ ОСАМ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
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Уговор о јaвној нaбaвци ће бити зaкључен сa понуђaчем којем је додељен уговор у 
року од 8 дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa из 
члaнa 149. Зaконa.  
У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудa Наручилац може зaкључити уговор пре 
истекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaном 112. 
стaв 2. тaчкa 5) Зaконa. 
Наручилац ће Уговор о јавној набавци достaви понуђaчу којем је додељен у року 
од 8 (осaм) дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa 
или ће га у истом року позвати у просторије Наручиоца ради потписа.  
Понуђaч је дужaн дa потпише уговор и врати га Наручиоцу у року од 3 (три) 
дана од дана пријеме. Уколико Понуђач не поступи у датом року смaтрaће се 
да одустaје од понуде и може због тогa сносити све законом предвиђене 
последице.  
Ако понуђaч којем је додељен уговор одбије дa зaкључи уговор о јaвној нaбaвци, 
или га у остављеном року потписаног Наручиоцо не врати, Наручилац може дa 
зaкључи уговор сa првим следећим нaјповољнијим понуђaчем (члан 113. став 3. 
ЗЈН). Уколико је због методологије доделе пондерa потребно утврдити првог 
следећег нaјповољнијег понуђaчa, Наручилац ће поново из вршити стручну оцену 
понудa и донети одлуку о додели уговорa. 
 
18. 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. 
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 
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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;  
   (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 404-390/2019-VIII 
– Партерно уређење атријума објекта Жупаније 
  (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  
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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.  
19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по 
основу ове јавне набавке, Наручилац може дозволити измене елемената уговора, 
сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним 
набавкама и Закона о облигационим односима 
Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 
115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 
68/2015), и одредбама Закона о облигационим односима, након закључења 
уговора о јавној набавци  извршити измену уговора, закључењем анекса истог.   
Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова. 
Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 


