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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015, 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број IV-404-2/2019-83, од 04.04.2019. године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку број IV-404-2/2019-84, од 
04.04.2019. године, припремљена је: 
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ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Подаци о наручиоцу 
  
 Наручилац: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА , 
                                   Бачка Паланка, Краља Петра Првог 16 
 Интернет страница наручиоца:  www.backapalanka.rs 
           

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 
 
 Предметна јавна набавка радова, број 10/2019 – спроводи се у поступку 
јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набаке. 
 

1.3. Подаци о предмету јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке је набавка радова - одржавање дечијих игралишта. 
  Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 
 

1.4. Информације у вези са јавном набавком 
 

Комисија за ЈН, факс: 021/6045-587, или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима, понедељак - петак, у току радног 
времена од 07,00-15,00 часова. 

 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавки 
 
Јавна набавка број 10/2019 – радова  - одржавање дечијих игралишта. 
Ознака из општег речника набавки: 50870000-услуге поправке и 

одржавања опреме за дечија игралишта; 37535200-опрема за дечија игралишта 
 

http://www.backapalanka.rs/


Одржавање дечијих игралишта 

Страна 4 од 51 
 

 
3. ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ 

И РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА 
 

Број постављених игралишта са спецификацијом опреме на територији 
свих Месних заједница у општини Бачка Паланка

Табела: Структура дечијих игралишта по насељеним местима: 

Место 
Тобоган кула 

са 
пешчаником 

Љуљашка
-

пењалица 
Клацкалица Тренажери 

Коњић на 
опрузи 

МЗ Обровац 3 3 5 - - 

МЗ Товаришево 2 2 4 - - 

МЗ Карађорђево-Мајур 4 5 8 - 2 

МЗ Младеново 2 2 2 - - 

МЗ Визић 1 2 2 - - 

МЗ Нештин 1 3 4 - - 

МЗ Челарево 2 2 3 - - 

МЗ Нова Гајдобра 3 4 7 - - 

МЗ Гајдобра 2 4 2 - - 

МЗ Силбаш 3 4 7 - - 

МЗ Параге 3 3 5 - - 

МЗ Деспотово 3 3 6 - - 

МЗ Пивнице  2 2 4 - - 

МЗ Стари Град 7 7 13 - - 

МЗ Братство  8 9 11 - - 

МЗ Центар 7 10 14 - - 

МЗ Дунав (Тиквара) 3 3 6 - 4 

УКУПНО: 56 68 103 15 6 

 
Потребни послови  на годишњем нивоу по свакој справи: 

 Тобоган кула (Детаљан преглед свих вијчаних спојева и монтажа 
недостајућих елемената, заштита дрвета садолином и завршним слојем 
воска који омогућава дуготрајност дрвених површина, отпорност на влагу и 
штетан утицај сунца. Поред наведених ствари потребно је пре почетка 
сезоне коришћења справе напунити пешчаник са песком који садржи кору 
од дрвета која омогућава да се песак не задржава на ђоновима). 
 Љуљашка-пењалица (Детаљан преглед свих вијчаних спојева и монтажа 
недостајућих елемената, заштита дрвета садолином и завршним слојем 
воска који омогућава дуготрајност дрвених површина, отпорност на влагу и 
штетан утицај сунца. Поред наведених ствари потребно је пре почетка 
сезоне коришћења справе променити ланце, а по потреби седалице и 
пењалицу од блажујке да би деци осигурали максималну безбедност док 
користе справу. 
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 Клацкалица (Детаљан преглед свих вијчаних спојева и монтажа 
недостајућих елемената, заштита дрвета садолином и завршним слојем 
воска који омогућава дуготрајност дрвених површина, отпорност на влагу и 
штетан утицај сунца. Поред наведених ствари потребно је пре почетка 
сезоне коришћења справе подмазати осовину на којој стоји греда 
клацкалице, а по потреби променути седалице на справи). 

 Пењалица (Детаљан преглед свих вијчаних спојева и монтажа 
недостајућих елемената, заштита дрвета садолином и завршним слојем 
воска који омогућава дуготрајност дрвених површина, отпорност на влагу и 
штетан утицај сунца. Поред наведених ствари потребно је пре почетка 
сезоне коришћења справе проверити ланце и конопце на местима која су 
ризична и могу да доведу до пуцања). 

 Коњић на опрузи  (Детаљан преглед свих вијчаних спојева и монтажа 
недостајућих елемената, заштита дрвета садолином и завршним слојем 
воска који омогућава дуготрајност дрвених површина, отпорност на влагу и 
штетан утицај сунца. Поред наведених ствари потребно је пре почетка 
сезоне коришћења справе проверити стање ипруге и држаче опруге). 

 Инфо табле  
 
 Спортски терени на јавним површинама општине Бачка Паланка су 
опремљени следећом опремом: 

 КОШАРКАШКЕ ТАБЛЕ: израђене су од армираног полиестера у белој боји 
са уливеним црним линијама. Постоје две димензије које се раде, и то у 
зависности од конструкције и намене коша. Професионална кошаркашка 
табла димензија 1800x1050 и школска кошаркашка табла димензије 
1200x950. 

 КОШАРКАШКИ ОБРУЧ: Кошаркашки обруч израђени су од челичне цеви Ø 
22 мм обима 450 мм заштићен црвеном бојом. За таблу су причвршћени 
са четри вијка М8.  

 ГОЛОВИ ЗА МАЛИ ФУДБАЛ И РУКОМЕТ:Голови за мали фудбал постоје 
се у две димензије 1200 x 800 мм израђени од цеви 50x50 са 
подконструкцијом за мрежу и димензије 2000 x 3000мм израђених од цеви 
80x80 са подконструкцијом за мрежу. 

 
Приликом вршења радова  водити рачуна да сви уграђени материјали и 

радови буду урађени према свим законским нормама a посебно  стандардoм 
СРПС ЕН 1176, СРПС ЕН 1177 и другим важећим стандардима. 
Извођач ће непосредно пре отпочињања радова заједно са представницима 
Наручиоца, обићи сва Игралишта на територији општине Бачка Паланка, и 
сачинити детаљан Записник о свим оштећењима на играчкама (справама).  

1. Записник поред осталог, мора посебно садржати: 

 Датум и време обиласка, 

 Локација обиласка, 

 Скица игралишта са назначеним справама, 

 Додељивање Инвентарског броја свакој справи, 

 Потпис одговорног лица Извођача и представника инвеститора, 

 Фотодокументацију сваке справе, са сликама најизраженијих оштећења, 

 Динамички план извођења са процењеним роком завршетка радова 
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2. Извођач радова ће по добијању писменог Налога од стране именованог 
лица за вршење стручног надзора урадити онај део посла који је 
дефинисан Налогом. 

3. Извођач ће радове вршити искључиво по писменом налогу наручиоца, 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 

 
4.1. Обавезни услови 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. став 1. тачка 1. Закона); 

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. став 1. 
тачка 2. Закона); 

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. став 1. тачка 4. Закона); 

 
Понуђач је дужан да наведе да је  изричито поштовао обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде (чл. 75. став 2. Закона). 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тачка 1.,2. и 4. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2. и 4. Закона, а 
додатне услове могу да испуњавају заједно. 

 
4.2. Додатни  услови 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. 
Закона о јавним набавкама, и то: 

 
1. неопходан финансијски капацитет : 

 
 Да понуђач није био у блокади ниједан дан у последњих 6 (шест) месеци 

који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда 
/октобар 2018 – март 2019./ 

 

 

 

 



Одржавање дечијих игралишта 

Страна 8 од 51 
 

2. неопходан кадровски капацитет: 
 

 Да има у радном односу или ангажовано другим одговарајућим уговором 
сходно одредбама Закона о раду најмање три лица која су оспособљена 
за обављање послова који су предмет јавне набавке. 

4.3. Доказивање испуњености обавезних и додатних услова 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 
Изјаве (Образац изјаве понуђача - „Образац број 2“), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Став 1. Тачке 1, 2 и 4 
Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као 
лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача 
и оверену печатом ( Образац изјаве подизвођача  - „Образац број 3“). 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, понуђач доказује: 
 
1) Финансијски  капацитет 

 
Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 

Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – 
Крагујевац, а која ће обухватати захтевани период или адреса интернет 
странице на којој су наведени подаци јавно доступни. 

 
2) Кадровски капацитет 

 
Изјава о кадровском капацитету дата под пуном моралном, материјалном 

и кривичном одговорношћу – Образац број 9. 
 
Додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 

достављањем доказа који су у складу са законом прецизирани и наведени у  
конкурсној документацији за предметну јавну набавку. 

Доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе и обрасце. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом везан за обавезне услове, ако 
понуђач наведе у понуди интенет старницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни.  
 Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да доставе доказе из чл.  75. став. 1. тачка. 1.,2. и 
4. Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
  Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 
5.1.Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда 

 
- Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
5.2.Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 

 
Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне 

документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена или 
откуцана, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико Образац понуде и остале потребне обрасце из ове конкурсне 
документације потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце 
који су саставни део конкурсне документације. 

Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локација односно дечијих 
игралишта  на територији општине Бачка Паланка. За обилазак локације понуђач 
је у обавези да донесе овлашћење за лице које ће извршити обилазак локације. 
Обилазак локације могуће је извршити сваког радног дана у периоду од 08,00 до 
14,00 часова, закључно са 12.04.2019. године, особа за контакт: Драган 
Митровић тел: 064-864-1521. Наручилац је обавезан да овери потврду о 
обиласку локације. 

Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су 
уписани мимо образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.  

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, 
упутства, спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале 
обрасце, приложи захтеване изјаве, документа, те тако комплетирану понуду 
достави у року дефинисаном конкурсном документацијом.  

Приложене спецификације попунити на местима где је то предвиђено, јер 
ће у супротном понуда бити одбијена као неодговарајућа. 

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 
прихватио све услове из конкурсне документације. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 

Није дозвољено подношење понуде у електронском облику. 
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се 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 адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка 
Паланка, канцеларија број 19, са назнаком: „Не отварај - Понуда за набавку 
радова -  одржавање дечијих игралишта, број ЈН 10/2019“, у року од 10 (десет) 
дана од дана објављивања позива и конкурсне документације на Порталу јавних 
набавки, односно до 15. априла 2019. године до 12,00 часова.  
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Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 15. априла 
2019. године до 12,00 часова.  

Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене 
вратити понуђачу. 

На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача, као 
и име особе за контакт и број телефона. 

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. 

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.  

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће 
бити важеће само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа. 

 
 Понуда мора да садржи: 
 

 Попуњен, потписан и оверен Образац понуде  – „Образац број 1“ 

 Документа која је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност 
додатних услова  

 Попуњен, потписан у оверен Образац изјаве о испуњавању обавезних 
услова из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4.  Закона, у поступку јавне 
набавке мале вредности - „Образац број 2“, попуњава, потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача, односно сваки понуђач из групе понуђача, 
уколико понуђач не наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве подизвођача о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1.тачке 1.,2. и 4.  - „Образац број 3“, 
попуњава, потписује и оверава овлашћено лице подизвођача 

 Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде – 
„Образац број 4“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице 
понуђача, односно овлашћени понуђач из групе понуђача одређен 
Споразумом, уколико понуђач не наступа самостално. 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о независној понуди- 
„Образац број 5“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице 
понуђача односно овлашћено лице сваког понуђача из  групе понуђача, 
уколико понуђач не  наступа самостално. 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о  поштовању обавеза из  
члана 75. став 2. Закона -  „Образац број 6“, попуњава, потписује и 
оверава овлашћено лице понуђача  односно овлашћено лице сваког 
понуђача из  групе понуђача, уколико понуђач не  наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора - „Образац број 7“ . 

 Попуњена, потписана и оверена Спецификација радова и Образац 
структуре цене са упутством како да се попуни – „Образац број 8“. 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о кадровским капацитетима  -  
„Образац број 9“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице 
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понуђача  односно овлашћено лице сваког понуђача из  групе понуђача, 
уколико понуђач не  наступа самостално. 

 Попуњен, потписан и оверен Образац потврде о извршеном обиласку 
локације  -  „Образац број 10“, попуњава и потписује овлашћено лице 
понуђача  и потписује представник Наручиоца  и оверава га печатом. 

 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке 
понуде. 

 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити              
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

5) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање 
понуда 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно 
прикупљених информација, или погрешно процењених околности или услова, 
односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 

 
Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за 

подношење понуда, односно 15. априла 2019. године у просторијама Општине 
Бачка Паланка са почетком у 13,00 часова. Представник понуђача може 
присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено 
овлашћење издато од стране тог понуђача. 
 

5.3. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5.4. Начин, измене, допуне и опозив понуде 

 
Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду  писаним 

обавештењем пре истека рока за подношење понуда , а измена или повлачење 
понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или 
обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за подношење понуда. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће 
достављено на адресу наручиоца са ознаком на коверти: «измена понуде», 
«допуна понуде» или «опозив понуде» за јавну набавку - „Не отварај- Понуда за 
набавку радова-одржавање дечијих игралишта“, број 10/2019. 

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 
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5.5.Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у 
више заједничких понуда 

 
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 исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 

 
5.6.Понуда са подизвођачем 

 
 У случају да понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде ће 
заокружити опцију „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. 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач  мора да 
испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1.,2. и 4. ЗЈН. 
 Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче 
достави Образац изјаве о испуњавању обавезних услова – „Образац број 3“ из 
члана 75. став 1. тачке 1.,2. и 4 . 
 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 у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу 
без обзира на број подизвођача.  
 Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у 
некој другој понуди.  
 

5.7.Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде 

ће заокружити опцију «као заједничка понуда». 
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети Споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи: 

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

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
и 

- понуђачу који ће потписати уговор, рачун на који ће бити извршено 
плаћање   

У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН, 
а додатне услове могу испунити заједно. 
 Група понуђача је дужна да достави Образац изјаве о испуњавању 
обавезних услова – „Образац број 2“ из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН , 
потписан и оверен од стране сваког понуђача из групе понуђача. 
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Понуђач који подноси понуду самостално, не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је копирање 
потребних образаца ради уношења података чланова групе понуђача.  

Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.  
 

5.8.Начин и услови плаћања и рок важења понуде 
 

Начин плаћања: по привременим ситуацијама, сходно степену извршених 
радова и по окончаној ситуацији у року од најкасније 45 дана рачунајући од дана 
испостављaња ситуације Наручиоцу, а на рачун извршиоца. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Рок важења понуде не може бити краћи од  30 дана од дана отварања 

понуда. 
 
5.9.Рок извршења  

 
Радове сe вршe у рoку oд 3 кaлeндaрскa дaнa oд дaнa приjeмa писмeнoг 

нaлoгa Нaручиoцa. 
Угoвoр сe зaкључуje нa oдрeђeнo врeмe нa пeриoд oд 12 мeсeци 

рaчунajући oд дaнa пoтписивaњa угoвoрa односно до утрошка средстава. 
 
5.10. Гарантни рок 
 
Гарантни рок не може бити краћи од 12 (дванаест) месеци, рачунајући од 

дана изведених радова. За уграђене делове важи гаранција одређена од стране 
произвођача. 
 

5.11. Валута 
 

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а, 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 ПДВ-а. Цена мора бити фиксна, 
не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 
у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

5.12. Заштита података  
 

Понуђач, укључујући и њихове подизвођече, односно, понуђач из групе 
понуђача, уколико понуђач не наступа самостално, је дужан да чува као 
поверљиве све податке које им наручилац стави на располагање, при чему се 
неће сматрати поверљивим  докази о испуњености услова, цена и остали подаци 
из понуде. 
  

5.13. Додатне информације и појашњења наручиоца у вези са 
припремањем понуде 
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 Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуда на адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог 
број 16, 21400 Бачка Паланка или факс: 021/6045-587, или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима, понедељак - петак, у току радног 
времена од 07,00-15,00 часова. 

Контакт : Комисија за јн, 021/2101-174 
Наручилац је дужан да у року од  3 дана од дана пријема захтева, одговор 

објави 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, јавна 
набавка број 10/2019». 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре дана 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. Закона о јавним набавкама. 
 

5.14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и  
контрола код понуђача односно његовог подизвођача и допуштене 
исправке 

 
  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 и увид и 
контролу код понуђача односно његовог подизвођача. 
 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу, увид код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу, увид код понуђач, као и код његовог 
подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 
понуда. 

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. 
 

56.15. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци 
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Одлука о додели Уговора о јавној набавци услуга донеће се применом 
критеријума  „најнижа понуђена цена“. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни 
рок на изведене радове. У случају истог гарантног рока, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

 
5.16.Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде („Образац број 6“) 
 

5.17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
5.18. Захтев за заштиту права 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 

Закона.  
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано 

лице које има интерес за  доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и 
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно или факсом на број 021-6045-587 или препорученом пошиљком са 
повратницом.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако  Законом о јавним 
набавкама није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 
заштиту права, при чему у истом наводи да ли зауставља даље активности или 
наставља са поступком. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуде,  и уколико  је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три дана 
пре истека рока за подношење понуде, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
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После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење Захтева за 
заштиту права је 5 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. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из 
члана 151. став 1., наручилац ће такав захтев одбацити закључком.Наручилац 
закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три 
дана од дана доношења.Против закључка наручиоца, подносилац захтева може 
у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој 
комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту 
права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. 
ЗЈН.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се:  

 
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;  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(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: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права;  
(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.  

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

 
Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на 
број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и 
знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу од:  
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда;  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 
и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 
и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;  
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 
120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;  
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6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;  
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, 
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за 
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000 динара.  
 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим 
радњама.  

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу 
захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права.  

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту 
права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права.  

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија 
одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити 
подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.  

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже 
накнаду.  

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, 
односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.  

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије 
је извршни наслов.  
 

5.18.Обавештење о року за закључење уговора 
 

Уговор са понуђачем коме је додељен уговор о јавној набавци закључиће 
се у року од осам дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 



Одржавање дечијих игралишта 

Страна 20 од 51 
 

Образац бр. 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку радова 
– одржавање дечијих игралишта, број ЈН  10/2019  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача 
 (е-маил): 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Врста предузећа (микро, мало, 
средње, велико ...) 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 

Лице овлашћено за припремање и 
потписивање понуде 

 

Интернет страница на којој су 
докази из члана 77. став 1. тачке 
1.,2. и 4 ЗЈН-а јавно доступни 
(уколико се докази не достављају уз 
понуду) 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ радова  - одржавање дечијих игралишта, број ЈН  
10/2019 

Укупна јединична цена без ПДВ-а, 
за радове и материјал 

 

 
Износ ПДВ-а 

 
 

Укупна јединична цена са ПДВ-ом, 
за радове и материјал 

 

Гаранција 

Гаранција на извршене радове 
___________ месеци ( минимум 12 

месеци) а на уграђене делове се даје 
произвођачка гаранција. 

 
Рок и начин  плаћања 

 

По привременим ситуацијама, сходно 
степену извршених радова и по 

окончаној ситуацији у року од најкасније 
45 дана рачунајући од дана 

испостављaња ситуације, а на рачун 
извршиоца. 

Понуђачу није дозвољено да захтева 
аванс. 

 
Рок  извршења радова 

Радови сe вршe у рoку oд 3 кaлeндaрскa 
дaнa oд дaнa приjeмa писмeнoг нaлoгa 
Нaручиoцa. 
Угoвoр сe зaкључуje нa oдрeђeнo врeмe 
нa пeриoд oд 12 мeсeци рaчунajући oд 
дaнa пoтписивaњa угoвoрa односно до 
утрошка средстава. 

 
Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 30 дана од 
дана отварања понуде) 

 
 ____________ дана 

од дана отварања понуда 

 
Датум              Овлашћено лице Понуђача 

         М. П.  
_______________________  ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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Образац бр. 2. 

 
 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
75. СТАВ 1. ТАЧ. 1.,2. И 4 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________, у поступку јавне 
набавке радова – одржавање дечијих игралишта , број ЈН 10/2019, испуњава све 
услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 
 
 

 

 
Место:_____________                                                    Овлашћено лице Понуђача   
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Одржавање дечијих игралишта 

Страна 25 од 51 
 

Образац бр. 3. 
 
 

 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧ. 1.,2. И 4.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________, у поступку јавне 
набавке радова - одржавање дечијих игралишта ЈН број 10/2019,  испуњава све 
услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 
када има седиште на њеној територији). 

 
 
 
 
Место:_____________                                                                Подизвођач 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
 
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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                                                                          Образац бр. 4. 
 

                 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ( «Сл.гласник РС» 
124/2012,14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације ( «Сл.гласник РС» 86/2015) достављамо 
образац са структуром трошкова за припремање понуде у поступку јавне набавке 
мале вредности, за јавну набавку радова - одржавање дечијих игралишта, број 
ЈН 10/2019. 
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној 
јавној набавци,  
Понуђач:_______________________________,  из ______________________   
изјављује да је имао следеће трошкове : 

 

 
 
 

НАПОМЕНА : Сходно члану 88. став 2. ЗЈН ( «Сл.гласник РС» 124/2012) , 
трошкове припреме и подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Изузетно, само ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који 
су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади горе 
наведене трошкове, под условом да их  је понуђач стварно имао и тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
Достављање овог Образца није обавезно 

 
 
 
 

    У ____________________          
 
Дана ____________________             

                                               Овлашћено лице понуђача 
                                             М.П. 
                                                                            ___________________________  
 
 
 

 
 

1. Трошкове прибављања средстава обезбеђења _______________ динара 
без ПДВ-а 

2. Трошкове израде узорка или модела________________________ динара 
без ПДВ-а 
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Образац бр. 5. 

 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________ 
       (назив понуђача) 
даје: 

 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке радова - одржавање дечијих игралишта, ЈН број 10/2019,   
 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
Попуњен, потписан и оверен „Образац број 5“ – Изјава о независној понуди од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, уколико понуду 
подноси група понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
 
У  _______________________ 
 
 
Дана ____________________             
 
        М. П. 
                                                       
                                      
         
    

Овлашћено лице понуђача 
 

                  _____________________ 
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 Образац бр. 6. 
 

  
 

 

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

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  

 
 

 
 

И З Ј А В У  
 
 

Понуђач_________________________________________________, у поступку 
јавне набавке радова - одржавање дечијих игралишта ЈН број 10/2019, 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. 

 
 

 
 
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац 
попуњава, потписује и оверава и овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
У  _______________________ 
 
Дана ____________________             
 
        М. П. 
                                                       
                                        
        Овлашћено лице понуђача 
       
 
                   _____________________  
 
 
 
 

Образац бр. 7 
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Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 
Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 
Врста поступка јавне набавке: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
Врста предмета: РАДОВИ 
Ознака из општег речника набавке:  
50870000-услуге поправке и одржавања опреме за дечија игралишта 
37535200-опрема за дечија игралишта 
БРОЈ: _______________ 
ДАНА: _______________ 2019. године 
 
 

М О Д Е Л   
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  РАДОВА – 

ОДРЖАВАЊЕ ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА 
 

Редни број набавке 10/2019 
 
Закључен у Бачкој Паланци, дана ___________________ 2019. године између: 
 

1. Општинске управе Општине  Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 
16, Бачка Паланка, ПИБ 102102032,матични број 08070687, коју заступа 
Начелник општинске управе Рајка Појужина  ( у даљем тексту: Наручилац ), 

и  
 2. ____________________________ , из __________________ , улица 
_______________________, ПИБ ________________, матични број 
_____________,  рачун број ___________________ који се води код 
________________________ , кога заступа _______________________________ 
(у даљем тексту: Извођач). 
 
НАПОМЕНА: У случају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно 
као понуђач из  групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив подизвођача, 
односно понуђача из групе понуђача. 
 

Уговорне стране су сагласне у следећем: 
   

Члан 1. 
 

Предмет уговора је набавка радова – одржавање дечијих игралишта, за 
период од годину дана од дана закључења уговора, на основу спроведеног 
поступка јавне набавке мале вредности радова, број ЈН 10/2019, а у свему према 
усвојеном обрасцу понуде  Извођача,  број ________ од____________. године, 
спецификацији радова са структуром цене, који су у прилогу и чине саставни део 
овог Уговора, као и свим осталим прихваћеним елементима понуде Извођача. 
                                                                                                                                                                                                                                                   

Члан 2. 

  Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора, врши стручно и 
квалитетно, а према налогу Наручиоца, са довољним бројем непосредних 

http://www.backapalanka.rs/
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извршилаца, у свему према нормативима и стандардима чија је употреба 
обавезна, у складу са  добрим пословним обичајима, правилима и стандардима 
струке. 

Члан  3. 
       

Уговор се закључује на износ од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 
3.600.000,00 са ПДВ-ом. 

Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ , већ ће 
се исти реализовати у складу са стварено изведеним радовима. 

Укупна понуђена јединична цена без ПДВ-а, за тражене радове и 
материјал  износи _____________ динара без ПДВ-а, односно 
____________________ динара са ПДВ-ом. 
 Цене утврђене у понуди су фиксне и не могу се мењати током извршења 
уговора. 

Извођач се обавезује да радове на одржавању дечијих игралишта 
извршава сукцесивно, на основу потреба наручиоца и то до утрошка планираних 
средстава за ову јавну набавку, а најдуже 12 месеци од дана потписивања 
уговора. 
 Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване 
највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у следећој 
буџетској години. 
 

Члан 4. 
 

 Плаћање уговореног износа из члана 3. овог Уговора, ће се извршити на 
рачун Извођача број _________________________________ код 
__________________________ банке по привременим ситуацијама, сходно 
степену извршених радова и по окончаној ситуацији у року од најкасније 45 дана 
рачунајући од дана испостављaња ситуације . 

Фактурисање и наплата се врши по јединичним ценама стварно извршених 
радова. 

Количине и квалитет извршених послова Извођача, Наручилац 
контролише и прати путем Надзорног органа у виду овере Грађевинског 
дневника и других докумената што представља основ за признавање извршене 
реализације као и испостављања рачуна.  

Ниједан рачун за који није издат налог или обавештење надзорном органу  
у складу са одредбама уговора се неће признати нити платити. 
 

Члан  5. 
 

 Гарантни рок за извршене радове износи ___________ месеци од дана 
извршених радова. 
 Уговорне стране су сагласне да за уграђене делове важи гаранција 
произвођача. 
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Члан 6. 
 

 Радови се извршавају по писменим налозима Наручиоца/Надзорног 
органа у року од 3 дана од дана доставе писменог налога.  
        

Члан 7. 
 

 Уколико извођач не поштује уговорене рокове односно рокове 
дефинисане Налогом и својом кривицом касни са извршењем посла, дужан је 
платити Наручиоцу уговорену казну у износу од 0,1 0/00 дневно од укупне 
вредности уговорених радова за сваки дан закашњења а највише 5 % од 
уговорене вредности радова. 

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног 
пристанка Извођача, умањењем рачуна. 

Уговорена казна не утиче на евентуалну накнаду штете коју Извођач 
проузрокује Наручиоцу. 
 

Члан 8. 
 

  Уколико уговoрени радови нису извршене на уговорени начин, односно 
имају видљиве недостатке, овлашћено лице Наручиоца, у року од 3 дана од 
дана утврђивања постојања недостатака о томе ће писмено, а у случају хитности 
усмено, обавестити Извођача, са захтевом за поновно извршење радова, о 
трошку Извођача. 
 

Члан 9. 
 

 Уколико се након извршених радова, у поступку контроле од стране 
Наручиоца установе недостаци извршених радова који нису били видљиви, 
овлашћено лице Наручиоца, у року од 8 дана од дана утврђивања постојања 
недостатака, о томе ће писмено, а у случају хитности усмено, обавестити 
Извођача, са захтевом за поновно извршење послова, о трошку Извођача.      
 

Члан  10. 
 

Уговорне стране су сагласне да Наручилац има право да једнострано 
раскине Уговор уколико Извођач не изврши уговорене радове према понуди. 

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана када 
Извођач прими обавештење о раскиду уговора од стране Наручиоца. 
          

Члан  11. 
 
 Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису 
дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о 
облигационим односима. 
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Члан 12. 
 

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове поводом 
реализације обавеза утврђених овим Уговором решавају споразумно, а уколико 
до споразума не дође, надлежан је Привредни суд у Новом Саду.     
                                                                                                         
 

Члан 13. 
 

 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака 
уговорна страна задржава по 2  (два) примерка. 
 
 
 
      НАРУЧИЛАЦ                                                                 ИЗВОЂАЧ 
 
    ________________________                                     _______________________ 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без 
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 
уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 
обавеза у поступку јавне набавке. 
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 Образац бр. 8. 

 

  
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 
 

И 
 

   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

        СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
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Р.Б. 
ОПИС ПОСЛА Јед. 

мере 
Јед.цена  
без пдв-а 

Јед.цена  
са пдв-ом 

1. 

Годишњи велики сервис на тобоган кули који 
укључује следеће радње: излазак на локацију,  
детаљан преглед свих вијчаних спојева и затезање 
истих по потреби, детаљно чишћење комплетне 
справе, шмирглање свих површина које су биле 
изложене механичком деловању, заштита дрвета 
садолин лаком у 2 слоја, заштита дрвета завршним 
слојем воска. Фарбање металног вратила на кули, 
замена бочних заштитних плоча од блажујке, 
монтажа летвица на огради које недостају до 10 
ком,  монтажа газишта степеништа који недостаје до 
2 ком. Пуњење песчаника са песком који садржи 
кору од дрвета. Обрачун по комаду комплетно 
сервисиране играчке.  

   

1.1. Тобоган кула ком   

1.2. Дупла тобоган кула ком   

2. 

Годишњи велики сервис на љуљашки-пењалици 
(и са конопцем), који укључује следеће радње: 
излазак на локацију, детаљан преглед свих вијчаних 
спојева и затезање истих по потреби, детаљно 
чишћење комплетне справе, шмирглање свих 
површина које су биле изложене механичком 
деловању, заштита дрвета садолин лаком у 2 слоја, 
заштита дрвета завршним слојем воска. Фарбање 
металне пењалице и уградња нове пењалице од 
блажујке. Демонтажа старог ланаца и седалица са 
справе, монтажа нових ланаца са седалицама. 
Обрачун по комаду комплетно сервисиране 
играчке.  

ком  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. 

Годишњи велики сервис на клацкалици са 
дрвеним стубовима, који укључује следеће радње: 
излазак на локацију, детаљан преглед свих вијчаних 
спојева и затезање истих по потреби, детаљно 
чишћење комплетне справе, шмирглање свих 
површина које су биле изложене механичком 
деловању, заштита дрвета садолин лаком у 2 слоја, 
заштита дрвета завршним слојем воска. 
Подмазивање металне осовине, демонтажа старих и 
уградња нових седалица. Обрачун по комаду 
комплетно сервисиране играчке.  

ком  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. 

Годишњи велики сервис на пењалици, који 
укључује следеће радње: излазак на локацију,  
детаљан преглед свих вијчаних спојева и затезање 
истих по потреби, детаљно чишћење комплетне 
справе, шмирглање свих површина које су биле 
изложене механичком деловању, заштита дрвета 
садолин лаком у 2 слоја, заштита дрвета завршним 
слојем воска. Демонтажа старих и уградња нових 

ком  
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ланаца и конопаца. Обрачун по комаду комплетно 
сервисиране играчке.  

5. 

Годишњи велики сервис на њихалици на опрузи 
који укључује следеће радње: излазак на локацију , 
детаљан преглед свих вијчаних спојева и затезање 
истих по потреби, детаљно чишћење комплетне 
справе, шмирглање свих површина које су биле 
изложене механичком деловању,  демонтажу старог 
комплетног тела справе од блажујке и уградња новог 
тела.  Обрачун по комаду комплетно 
сервисиране играчке.  

ком  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. 

Излазак на локацију, детаљно чишћење дрвених 
површина, шмирглање свих површина које су биле 
изложене механичком деловању, заштита дрвета 
садолин лаком 2 пута, заштита дрвета завршним 
слојем воска. У цену је урачунат материјал и рад. 
Обрачун по м

2
. – Радови на игралиштима који нису 

обухваћени редовним сервисом 

м²  
 
 
 

 
 
 
 

7. 

Излазак на локацију, шмирглање металних 
површина, наношење темељног и завршног лака. У 
цену је урачунат материјал и рад. Обрачун по м

2
. 

Радови на игралиштима који нису обухваћени 
редовним сервисом 

м²  
 
 

 
 
 

8. 
Излазак на локацију, уклањање поломљених и 
монтажа нових летвица на заштитној огради. У цену 
је урачунат материјал и рад. Обрачун по м

2
. 

м
2  

 
 

9. 
Излазак на локацију, уклањање поломљених и 
монтажа нових газишта на степеништу куле. У цену 
је урачунат материјал и рад. Обрачун по ком. 

ком  
 

 
 

10. 
Пуњење пешчаника са песком. У цену је урачунат 
материјал и рад. Обрачун по  м

3
. 

м³  
 

 
 

11. 
Демонтажа неиспрвних и монтажа нових ланаца са 
седалицом. 

ком   
 

12. 
Излазак на локацију, подмазивање металне осовине 
склопа клацкалице У цену је урачунат материјал и 
рад. Обрачун по ком. 

 
ком 

 
 

 
 

13. Рад КВ радника  час  
 

 
 

14. Рад ВКВ радника час  
 

 
 

15. 
Излазак на локацију, уклањање оштећених и 
монтажа нових кошаркашких табли димензија 
1800x1050 цм /професионална/. Обрачун по комаду. 

ком  
 

 
 

16. 
Излазак на локацију, уклањање оштећених и 
монтажа нових кошаркашких табли димензија 
1200x950 цм /школска/. Обрачун по комаду. 

ком  
 

 
 

17. 

Излазак на локацију, уклањање оштећених и 
монтажа нових зглобних и ојачаних кошаркашких 
обруча од челичне цеви Ø 22 mm обима 450 mm 
заштићен црвеном бојом са мрежицама. Обрачун по 
комаду. 

ком  
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18. 
Набавка, и монтажа мрежице за кош израђене од 
канапа. Обрачун по комаду. 

ком   

19. 
Набавка и монтажа мрежице за кош израђене од 
метала. Обрачун по комаду. 

ком   

20. 

Излазак на локацију, уклањање поломљених и 
монтажа нових ГОЛОВА за мали фудбал димензије 
1200 x 800 мм израђених од цеви 50x50 са 
подконструкцијом за мрежу. Обрачун по комаду. 

ком  
 

 
 

21. 

Излазак на локацију, уклањање поломљених и 
монтажа нових ГОЛОВА за мали фудбал и рукомет 
димензије 3000x2000 мм израђених од цеви 80x80 
мм са подконструкцијом за мрежу. Обрачун по 
комаду. У цену урачунати и фикасирање за подлогу. 

ком  
 

 
 

22. 
Набавка и монтажа мреже за голове за мали 
фудбал. Обрачун по комаду.  

ком   

23. 

Набавка и монтажа усадних стубова за терен за 
одбојку са чаурама, израђена од поцинкованих 
цевастих профила Ø 76.1 мм за висине мреже до 
234цм. Обрачун по комаду. 

ком   

24. 

Набавка транспорт и уградња ИНФО ТАБЛИ на 
дечија игралишта са нелепницом на којој је исписан 
текст Димензије инфо табле: 1500х1500 мм.  
Заштита свих металних површина поступком 
пластификације. Обрачун по комаду 

ком  
 
 

 
 
 

25. 

Набавка транспорт и уградња нове ТОБОГАН КУЛЕ 
(комплет припремљене-премазане, обезбеђене и сл. 
У цену је урачунат припрема околног терена, 
бетонирање стопа носача, комплетна радионичка 
израда (израда и заштита), транспорт и монтажа на 
терену. Изглед дат у Прилогу 1. је оквирни. Обрачун 
по комаду. 

   

25.1 

са вађењем постојећег елемента са уклањањем 
материјала и бетона, транспортовање на СТД до 5 
км по избору Инвеститораа и постављање новог 
елемента на исту локацију.   

ком  
 

 
 

25.2 постављање новог елемента на новој локацији ком   

26. 

Набавка транспорт и уградња нове ЉУЉАШКЕ СА 
ПЕЊАЛИЦОМ (комплет припремљене-премазане, 
обезбеђене и сл. У цену је урачунат припрема 
околног терена, бетонирање стопа носача, 
комплетна радионичка израда (израда и заштита), 
транспорт и монтажа на терену. Изглед дат у 
Прилогу 1. је оквирни. 

   

26.1 

са вађењем постојећег елемента са уклањањем 
материјала и бетона, транспортовање на СТД до 5 
км по избору Инвеститора и постављање новог 
елемента на исту локацију.   

ком  
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26.2 
постављање новог елемента на новој локацији 
 

ком   

27 

Набавка транспорт и уградња нове КЛАЦКАЛИЦЕ 
СА МЕТАЛНИМ НОСАЧЕМ  (комплет припремљене-
премазане, обезбеђене и сл. У цену је урачунат 
припрема околног терена, бетонирање стопа носача, 
комплетна радионичка израда (израда и заштита), 
транспорт и монтажа на терену. Обрачун по комаду. 
Изглед дат у Прилогу 1. је оквирни. 

   

 ЈЕДНОСТРУКА    

27.1 

са вађењем постојећег елемента са уклањањем 
материјала и бетона, транспортовање на СТД до 5 
км по избору Инвеститора и постављање новог 
елемента на исту локацију.  Обрачун по комаду. 

ком  
 

 
 

27.2 постављање новог елемента на новој локацији ком   

 ДВОСТРУКА    

27.3 

са вађењем постојећег елемента са уклањањем 
материјала и бетона, транспортовање на СТД до 5 
км по избору Инвеститора и постављање новог 
елемента на исту локацију.  Обрачун по комаду. 

ком  
 

 
 

27.4 постављање новог елемента на новој локацији ком   

28 

Набавка транспорт и уградња нове ЊИХАЛИЦЕ НА 
ОПРУЗИ (комплет припремљене-премазане, 
обезбеђене и сл. У цену је урачунат припрема 
околног терена, бетонирање стопа носача, 
комплетна радионичка израда (израда и заштита), 
транспорт и монтажа на терену. Обрачун по комаду.  
(Изглед дат у Прилогу 1. је оквирни. 

   

28.1 

са вађењем постојећег елемента са уклањањем 
материјала и бетона, транспортовање на СТД до 5 
км по избору Инвеститора и постављање новог 
елемента на исту локацију.   

ком  
 

 
 

28.2 постављање новог елемента на новој локацији. ком   

29. 

Набавка транспорт и уградња нове ЛУЧНА 
ПЕЊАЛИЦА СА ТУНЕЛОМ: пењалица 4 стране за 
пењање -  на ужим деловима по систему лестви, на 
ширим по систему слободног пењања (стена).  
Оквирне  највеће димензије (д/ш/в): 2/1/1,5m. Испод 
пењалице предвидети равну подлогу (лим, блажујка, 
рециклирана гума или сл) ради веће безбедности и 
лакшег одржавања. Материјали: дрво, блажујка, 
метални елементи, везни метални елементи (вијци, 
флахови, анкери, и сл.), пластика/гума и бетонске 
стопе. Заштита: фарбање, лакирање, воскирање.   
Обрачун по комаду.  Изглед дат у Прилогу 1. је 
оквирни. 

ком  
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30. 

ЗАТВОРЕНА ЊИХАЛИЦА НА ОПРУЗИ: њихалица 
заштићена бочним странама (по систему корпе – 
предвиђена за млађе узрасте деце), са 
рукохватима, на опрузи, у облику аутомобила, 
ракете и сл. Оквирне димензије (д/ш/в): 
0,9/0,7/0,8(0,4)m Материјали: дрво, блажујка, 
метални елементи, везни метални елементи (вијци, 
флахови, анкери, и сл.) и бетонске стопе. Заштита: 
фарбање, лакирање, воскирање. Обрачун по 
комаду. 

ком  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

31. 

Набавка транспорт и уградња нове МЕТАЛНE 
ЉУЉАШКE СА ДВА СЕДИШТА (комплет 
припремљене-офарбане, обезбеђене и сл. У цену је 
урачунат припрема околног терена, бетонирање 
стопа носача, транспорт и монтажа на терену. 
Обрачун по комаду. 

ком  
 
 
 

 
 
 
 

32.. 

Набавка транспорт и уградња нове МЕТАЛНЕ 
ЉУЉАШКЕ СА ДВА СЕДИШТА ЗА МАЛУ ДЕЦУ 
(комплет припремљене-офарбане, обезбеђене и сл. 
У цену је урачунат припрема околног терена, 
бетонирање стопа носача, транспорт и монтажа на 
терену. Обрачун по комаду. 

ком  
 

 

 
 
 

33. 

Набавка транспорт и уградња нове МЕТАЛНЕ 
КЛАЦКАЛИЦЕ СА ДВА СЕДИШТА (комплет 
припремљене-офарбане, обезбеђене и сл. У цену је 
урачунат припрема околног терена, бетонирање 
стопа носача, транспорт и монтажа на терену. 
Обрачун по комаду. 

ком  
 
 

 
 

 

34. 

Набака транспорт и уградња ДРВЕНЕ ЗАШТИТНЕ 
ОГРАДЕ на дечијем игралишту. У цену је урачуната 
комлетна припрема, припрема терена, ископ рупа 
за бетонске стопе, бетонирање стопа бетоном МБ-
20. Висина ограде 1м. Обрачун по дужном метру 
постављене ограде.  

м  
 

 
 
 

35. 

Набавка транспорт и монтажа нових дрвених 
летвица на постојећој дрвеној заштитној огради. У 
цену је урачунато уклањање остатака оштећених 
летвица и лакирање и постављање нових. Обрачун 
по постављеној летвици. 

ком   

36. 

Набавка транспорт и уградња МЕТАЛНЕ 
ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ на дечијем игралишту. Ограда 
садржи врата за улаз са механизмом за затварање. 
У цену је урачуната комплетна припрема, припрема 
терена, ископ рупа за бетонске стопе, бетонирање 
стопа бетоном МБ-20. Обрачун по дужном метру  
постављене ограде. Оквирни изглед дат у прилогу 
1. 

м  
 
 

 
 
 

37. 

Одржавање постојеће ограде око игралишта. У цену 
урачунати одлазак на локацију, шмирглање дрвених 
и металних површина и премазивање заштитним 
лаком у 2 слоја. 

м
2  
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38. 
Демонтажа и уклањање старе жичане заштитне 
ограде на спортским теренима висине до 5м 
Обрачун по дужном метру. 

м  
 

 
 

39. 

Демонтажа и уклањање тобоган куле и 
транспортовање елемента на локацију коју одреди 
надзор  са уклањањем бетона и осталог 
материјала. Обрачун по комаду. 

ком   

40. 

Демонтажа и уклањање љулљшке са пењалицом и 
транспортовање елемента на локацију коју одреди 
надзор са уклањањем бетона и осталог материјала. 
Обрачун по комаду. 

ком   

41. 

Демонтажа и уклањање клацкалице и 
транспортовање елемента на локацију коју одреди 
надзор са уклањањем бетона и осталог материјала. 
Обрачун по комаду. 

ком   

42. 

Набавка транспорт и уградња бетона на локацију. У 
цену је урачунат рад радника, машина, набавка 
материјала, ископтемељних рупа, нега бетона, 
шаловање (по потреби), анкерисање за 
постављање елемената. Обрачун по м3 уграђеног 
бетона. 

   

42.1 МБ 10 м
3   

42.2 МБ 20 м
3   

42.3 МБ 30 м
3   

43. 
Насипање равнање и бетонирање подлоге са 
уграђеним ивичњацима за постављање гумених 
плоча. Обрачун по м2 израђене подлоге. 

м
2   

44. 

Набавка, транспорт и постављање гумених плоча 
димензије 50х50цм дебљине минимум 46мм. 
Обрачун по м2 постављених и фиксираних гумених 
плоча. Оквирни изглед дат у прилогу. 

м
2  

 
 

 

45. 

Набавка, транспорт и постављање гумених плоча 
димензија 50х50цм дебљине 70мм Обрачун по м2 
постављених и фиксираних гумених плоча. Оквирни 
изглед дат у прилогу. 

м
2   

46. 

Набавка, транспорт и уградња панелне ограде за 
спортске терене. 2д  панел 2500х2030мм Д=6/6/5мм 
+ 2д панел 2500х1030мм са стубовима 80х60х3мм 
Х=6000мм са инокс спојницама минимум 12 ком по 
стубу. Поцинкованои пластифицирано. гаранција 
против корозије мин 10 година. У цену је урачуната 
комлетна припрема, припрема терена, ископ рупа 
за бетонске стопе, бетонирање стопа бетоном МБ-
20. Оквирни изглед дат у Прилогу 1. 

м  
 
 
 

 
 
 
 

47. 
Исцртавање линија (ширина линије 50мм) на 
отвореном спортском терену. Изглед дат у Прилогу 
1. је оквирни. Обрачун по дужном метру 

м  
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48. 

Кошење траве на дечијим игралиштима. У цену 
урачунат излазак на локацију, кошење траве 
(шибља) скупљање и одвоз на депонију. Обрачун 
по м2 покошене површине. 

м
2   

49. 

Ангажовање вoзилa на пословима а за радове 
који нису обухваћени позицијама у овом 
Тендеру. У цену је урачунато само ефективно 
време проведено на извршењу радова 
(возило+возач). Обрачун по пређеном км.  Почетак 
се сматра раскрсница Светозара Милетића-
Краља Петра у Бачкој Паланци. 

км 

 
 
 
 

 
 
 
 

У К У П Н О 
збир јед.цена 

  

 
 

 
Датум и место      Потпис овлашћеног лица понуђача  
    м.п. 
__________________________   ______________________________ 
 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене 

 
У колони „ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за 

сваку тражену услугу 
У колони „ЦЕНА СА ПДВ-ом“, уписати колико износи цена за сваку тражену 

услугу, 
На крају  табеле уписати укупну цену збир јединичних  без ПДВ-а и са ПДВ-ом 
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Образац бр.9 
 

 

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ  КАПАЦИТЕТУ 
 
 Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу располажем кадровским капацитетом за вршење послова који су 
предмет ЈН бр. 10/2019 односно да имам радно ангажоване следеће раднике 
који су обучени за вршење послова одржавања дечијих игралишта  на територији 
општине Бачка Паланка /минимум 3 радника/:   
 
 

Кадровски капацитет 

рб име и презиме  стручна спрема 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
 

Датум           Овлашћено лице  Понуђача 
М. П.  

_______________________  ________________________________ 
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Образац бр.10 
 

 
ПОТВРДА  

НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

Којом се потврђује  да је понуђач 

............................................................................................................................ 

(унети податке – пун назив, адреса и седиште), 

дана ............................................. 2019. године извршио увид и обишао дечија 
игралишта и спортске терене на територији општине Бачка Паланка и упознао се 
са техничким условима за извођење радова која су предмет јавне набавке и 
уверио се у врсту и обим радова. 

Такође, понуђач изјављује да је упознат са свим условима извршења 
посла, и да оне не могу бити основ за било какве накнадне корекције цена. 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке  број 10/2019 
Наручиоца Општинска управа општина Бачка Паланка. 
 
 
 
 
У Бачкој Паланци 

  

   
Дана:  
......................................2019. год. 

  

 
 
 
 

  

   
Представник Понуђача  Представник Наручиоца 

   
     

 (потпис)  МП (потпис) 
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ПРИЛОГ 1: 
 
Постојећи елементи предвиђени за сервисирање и одржавање 

  

1. ДУПЛА ТОБОГАН КУЛА: Две куле са једним степеништем, два вратила, 
једним тобоганом, повезане мостићем. У дну тобогана је базен са ситном 
гранулацијом песка/шљунка (0,4mm). Материјали: дрво, блажујка, 
полиeстерски ламинат, метални елементи, везни метални елементи (вијци, 
флахови, анкери, и сл.), тегола и бетонске стопе. Оквирне димензије 
(д/ш/в):2,2(степенице)+1,2(кула)+3,1(тобоган)+2,2(пешчаник)/ 
1,4(вратило)+1,2(кула)+1,4(мост)+1,2(кула)+1,4(вратило)m/ 
1,6(плато)+2,1(кров)m. Заштита: фарбање, лакирање, воскирање. 

  

2. ТОБОГАН КУЛА: Једна кула са једним степеништем, вратилом и једним 
тобоганом. У дну тобогана је базен са ситном гранулацијом песка/шљунка 
(0,4mm). Материјали: дрво, блажујка, полиестерски ламинат, метални 
елементи, везни метални елементи (вијци, флахови, анкери, и сл.), тегола и 
бетонске стопе.  Оквирне димензије 
(д/ш/в):2,2(степенице)+1,2(кула)+3,1(тобоган)+2,2(пешчаник)/ 
1,4(вратило)+1,2(кула)/ 1,6(плато)+2,1(кров)m. Заштита: фарбање, 
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лакирање, воскирање. 
 

 
3. ЉУЉАШКЕ СА ПЕЊАЛИЦАМА:   две пењалице (систем лестви и отвора 

за ноге), две љуљашке (са наслоном и без). Материјали: метал/дрво, 
блажујка, метални елементи, везни метални елементи (вијци, флахови, 
анкери, и сл.) и бетонске стопе. Оквирне димензије (д/ш/в): 2,4+1/1,9/2,4m. 
Заштита: фарбање, лакирање, воскирање. 

  

4. ЉУЉАШКЕ СА ПЕЊАЛИЦАМА И КОНОПЦЕМ:   две пењалице (систем 
лестви и мреже од ланаца), две љуљашке (без наслона) и конопцем за 
пењање. Материјали: дрво, метални елементи, везни метални елементи 
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(вијци, флахови, анкери, и сл.), синтетичка влакна и бетонске стопе. 
Оквирне димензије (д/ш/в): 1+2,4+1/1,9/2,4m. Заштита: фарбање, лакирање, 
воскирање. 

  

5. ДРВЕНА ЗАШТИТНА ОГРАДА:   заштитна ограда од летава на носећој 
металној конструкцији. Материјали: дрво, метални елементи, везни 
метални елементи (вијци, флахови, анкери, и сл.) и бетонске стопе. 
Оквирна висина: 1m. Заштита: фарбање, лакирање, воскирање. 
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6. ЉУЉАШКЕ: две љуљашке (са наслоном и без). Материјали: дрво, 
блажујка, полиуретан, метални елементи, везни метални елементи (вијци, 
флахови, анкери, и сл.) и бетонске стопе. Оквирне димензије (д/ш/в): 
2,4/1,9/2,4m. Заштита: фарбање, лакирање, воскирање. 

  

7. КЛАЦКАЛИЦА НА ДРВЕНИМ СТУБОВИМА: клацкалица без наслона, са 
рукохватима. Материјали: дрво, блажујка, метални елементи, везни 
метални елементи (вијци, флахови, анкери, и сл.) и бетонске стопе. 
Оквирне димензије (д/ш/в): 3,5/0,6/0,5+0,2m. Заштита: фарбање, 
лакирање, воскирање. 

  



Одржавање дечијих игралишта 

Страна 48 од 51 
 

8. ИНФО ТАБЛА: табла са одштампаним информацијама везаним за 
игралиште. Материјали: метални елементи, везни метални елементи 
(вијци, флахови, анкери, и сл.) и бетонске стопе. Оквирне димензије (ш/в): 
1.5м х1.5м Заштита: фарбање, лакирање. 

9. ДУПЛА КЛАЦКАЛИЦА НА МЕТАЛНОМ НОСАЧУ: две клацкалица без 
наслона, са рукохватима. Предвиђено је да се овом варијантом 
клацкалице мењају 2-3 постојеће, по отпису. По истом принципу 
предвидети и једну клацкалицу. Материјали: дрво, блажујка, метални 
елементи, везни метални елементи (вијци, флахови, анкери, и сл.) и 
бетонске стопе. Оквирне димензије (д/ш/в): 3,5/1,2/0,5m. Заштита: 
фарбање, лакирање, воскирање. 

  
 

10. ОТВОРЕНА ЊИХАЛИЦА НА ОПРУЗИ: отворена њихалица, са 
рукохватима, на опрузи, у облику коњића, или сличне животиње. Оквирне 
димензије (д/ш/в): 0,9/0,3/0,8(0,4)m. Материјали: дрво, блажујка, метални 
елементи, везни метални елементи (вијци, флахови, анкери, и сл.) и  
бетонске стопе. Заштита: фарбање, лакирање, воскирање. 
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11. ЗАТВОРЕНА ЊИХАЛИЦА НА ОПРУЗИ: њихалица заштићена бочним 
странама (по систему корпе – предвиђена за млађе узрасте деце), са 
рукохватима, на опрузи, у облику аутомобила, ракете и сл. Оквирне 
димензије (д/ш/в): 0,9/0,7/0,8(0,4)m Материјали: дрво, блажујка, метални 
елементи, везни метални елементи (вијци, флахови, анкери, и сл.) и 
бетонске стопе. Заштита: фарбање, лакирање, воскирање. 

  

12. ЛУЧНА ПЕЊАЛИЦА СА ТУНЕЛОМ: пењалица 4 стране за пењање -  на 
ужим деловима по систему лестви, на ширим по систему слободног 
пењања (стена).  Оквирне  највеће димензије (д/ш/в): 2/1/1,5m. Испод 
пењалице предвидети равну подлогу (лим, блажујка или сл) ради веће 
безбедности и лакшег одржавања. Материјали: дрво, блажујка, метални 
елементи, везни метални елементи (вијци, флахови, анкери, и сл.), 
пластика/гума и бетонске стопе. Заштита: фарбање, лакирање, 
воскирање. 

 

 



Одржавање дечијих игралишта 

Страна 50 од 51 
 

 

13. ГУМЕНЕ ПЛОЧЕ за дечија игралишта димензије 50цм х 50цм 

 

 
14. ПАНЕЛНА ОГРАДА 2д панел 2500х2030мм Д=6/6/5мм + 2д панел 

2500х1030мм са стубовима 80х60х3мм Х=6000мм са инокс спојницама 
минимум 12 ком по стубу 

 



Одржавање дечијих игралишта 

Страна 51 од 51 
 

 

15. УСАДНИ СТУБОВИ за терен за одбојку са чаурама, израђена од 
поцинкованих цевастих профила Ø 76.1 мм за висине мреже до 234цм.

 

16. МЕТАЛНЕ ОГРАДЕ на дечијем игралишту. Ограда садржи врата за улаз 
са механизмом за затварање.

 


