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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/2012,14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15) Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број: IV-404-1/2018-131, од 06.09.2018. 
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: IV-404-1/2018-
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
 

Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ  број 16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs  

 
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 

 
Предметна јавна набавка услуга, број ЈН 15/2018, спроводи се у отвореном 

поступку, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке. 

 
1.3. Подаци о предмету јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке је набавка услуге израде Пројекта саобраћајних и 

слободних површина са пратећим објектима у зони будуће регатне стазе у 
Бачкој Паланци, а у свему по опису, сходно поступку и условима одређеним у 
овој конкурсној документацији. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

Предметну јавну набавку наручилац ће објавити на Порталу јавних 
набавки, на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа и на 
интернет страници наручиоца. 
 

1.4. Контакт (лице или служба) 
 

Контакт: Комисија за ЈН, факс: 021/6045-587 или mail: 
jnabavke@backapalanka.org.rs, радним данима: понедељак - петак, у времену 
од 8,00-14,00 часова. 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

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

Опис предмета јавне набавке: набавка услуге израде Пројекта 
саобраћајних и слободних површина са пратећим објектима у зони будуће 
регатне стазе у Бачкој Паланци. 

Редни број јавне набавке: 15/2018. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 

         71242000 – израда пројеката и нацрта, процена трошкова 
 

2.2. Партије 
 
Набавка није обликована по партијама. 

  
3. ВРСТА  И  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ  

http://www.backapalanka.rs/
mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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Предмет овог Пројектног задатка је пројекат саобраћајног прикључка на 
државни пут  другог А реда, број 108 и саобраћајнице која повезује планирани 
кружни ток и простор око Регатне стазе (планиране на простору данашње 
Цврцине баре), пројекат паркинг простора на неколико локација, уређење 
обалоутврде језера Тиквара са источне стране и уређење пешачких стаза и 
слободног простора, као и пројекат уређења парковске површине. 
 
Приобаље Бачке Паланке представља значајан економско – туристички ресурс 
за даљи развој насеља и општине у будућности. Приоритети уређења 
приобаља су очување нетакнуте природе богате биљним и животињским 
светом у парку природе „Тиквара“, заштита и уређење обале Дунава са 
шеталиштем и плажом, изградња дунавске марине, престанак коришћења 
моторних чамаца у бари „Тиквара“, ревитализација „Цврцине баре“ изградњом 
регатне стазе, уређењем одвода атмосферских вода насеља кроз „Цврцину 
бару“ и одвајањем осталих површина „Цврцине баре“ од штетних утицаја 
изливања отпадних вода. Изградњом и уређењем спортско - рекреативних 
терена и објеката, спа центра, угоститељских и смештајних туристичких 
капацитета и измештањем путне мреже из парка природе, вредности ресурса 
ће се валоризовати кроз јединствену понуду за одмор, рекреацију и бављење 
спортом. Изградњом пешачко бициклистичког моста преко данашње Цврцине 
баре надокнадиће се недостатак везе Спортског центра Тикавара и центра 
насеља и то на један атрактиван и безбедан начин. Све саобраћајне, колске 
везе у будућности ће се решити преко новог саобраћајног коридора, на истоку 
простора према државном путу и мосту Бачка Паланка - Илок. 
 
Неопходно је да приступ пројектовању буде мулти дисциплинаран уз 
сагледавање свих просторних и других последица изградње, уз поштовање 
свих услова који ће бити прописани од пројектаната делова пројекта и 
надлежних институција. 
 
Пројектним задатком дефинисани су појединачни аспекти проблема 
пројектовања делова пројеката, као и потребан садржај и ниво разраде свих 
потребних главних пројеката, према целинама и у складу са важећом 
законском и струковном регулативом. 
 

А.  ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА 
Б.  ЕЛАБОРАТ  ГЕОТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ТЛА 
В.  ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА НА 
ТИКВАРИ И ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ ОТВОРЕНИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА 
Г.  ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ  УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА И ПАРКА 
Д.  ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА И ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА СА 
ЈАВНОМ РАСВЕТОМ 

 
Претходна документација 
При изради пројекта користити претходну документацију: „Претходна студија 
оправданости са Генералним пројектом уређења спортско рекреационог 
центра „Тиквара“ и приобаља у Бачкој Паланци“ коју су заједнички израдили 
„Хидрозавод ДТД“ и "ДБА" доо Нови Сад, 2014. године. Потребно је решења из 
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пројекта критички преиспитати са техничко-економског аспекта и упоредити их 
са новим односно новелираним предлозима у циљу добијања што бољег 
решења.  
 
 
Локацијска дозвола и услови за пројектовање 
За израду Главног пројекта Наручилац пројекта ће прикупити податке и услове 
надлежних институција и исходовати локацијску дозволу. За све захтеве за 
локацијску дозволу, податке и услове, пројектант ће припремити дописе и 
прилоге уз захтеве, предати их Наручиоцу пројекта који по захтевима исходује 
захтевана документа. Локацијска дозвола са условима и подацима је саставни 
део пројекта и пројектант их се мора придржавати. 
 
Геодетске и катастарске подлоге 
На основу обављених геодетских снимања на терену, прибављених извода из 
листа непокретности, копија плана парцела, извода из катастра подземних 
инсталација, израђених ситуација снимања са катастарском подлогом 
оверених у Републичком геодетском заводу и израђеног Елабората геодетских 
радова, пројектант ће прузети припремљене геодетске и катастарске подлоге 
на којима ће израдити и приказати своја техничка решења. 
 
Геомеханичке и хидрогеолошке подлоге 
На основу прегледа и анализа расположиве претходне документације, 
изведених теренских истражних радова, извршених лабораторијских 
испитивања, анализа резултата, геолошке грађе и геолошких услова, оцене 
добијених карактеристика и препорука из Елабората геотехничких и 
хидрогеолошких карактеристика тла пројектант ће преузети препоруке за 
ревитализацију „Цврцине баре", израду регатне стазе, пешачко бициклистичког 
моста и објеката високоградње и уградити их у своја техничка решења. 
 

А. ЕЛАБОРАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА 

 
Подлоге из катастра 
Пројектант ће одредити бројеве парцела за које ће Наручилац пројекта 
исходовати у катастру копије плана парцела, извод из катастра подземних 
инсталација и листове непокретности. 
 
Геодетске подлоге 

Циљ изрaдe гeoдeтскe дoкумeнтaциje je дa сe успoстaви jeдинствeнa 
пoдлoгa зa пoтрeбe изрaдe прojeктнo-тeхничкe дoкумeнтaциje, за потребе 
oбeлeжaвaња објеката у току изградње и за потребе oдржaвaња објеката 
дефинисаних пројектном документацијом. 
             За потребе пројектовања саобраћајних површина, ширина сниманог 
појаса треба да је таква (мин. 25м лево и десно од осовине пута), да 
обезбеђује комплексну израду свих садржаја раскрснице као и израду 
дигиталног модела терена. Снимање терена у том појасу вршити по попречним 
профилима међусобног растојања 20м. односно на карактеристичним местима 
постојеће саобраћајне површине, као и места прикључења новопројектованих 
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саобраћајница на постојеће тако да се може утврдити њихов попречни и 
подужни пад.  
Све податке са терена (постојећи и нови објекти, шахтови, дрвеће, стубови, 
полигоне и реперне тачке и сл.) уцртати у ситуацију Р=1:500, која ће затим 
служити као подлога за пројектовање. 
 Тачност (положајна и висинска) геодетске мреже (оперативног 
полигона) треба да испуни задате критеријуме дефинисане пројектним 
задатком.  
 Израдити елаборат геодетских радова који ће се састојати од свих: 
преузетих, снимљених, и срачунатих релевантних података потребних за 
израду уговорене пројектне документације. 
 

Б. ЕЛАБОРАТ  ГЕОТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ТЛА 

 
- Геолошко-геотехнички и хидрогеолошки истражни радови 
Истражни радови су конципирани тако да се дефинишу: 

- инжењерско-геолошке карактеристике терена на локацији нове кружне 
раскрснице и дуж трасе новопројектоване саобраћајнице са пратећим 
паркинг простором 

- хидрогеолошке карактеристике терена у циљу дефинисања услова 
изградње  

- дефинисање еколошких чинилаца и утицаја изградње саобраћајнице на 
геолошку средину и животну средину уопште,  

Истраживања обухватају следеће радове: 

1. Анализа расположиве геолошко-геотехничке документације, на основу 
досадашњих истраживања терена шире и уже зоне. 

2. Детаљно инжењерскогеолошко картирање терена дуж трасе пројектоване 
саобраћајнице у појасу ширине око 50м и дужине око 1500м, као и у зони 
кружне раскрснице. Приближна површина око 7,5 ha. 

Инжењерскогеолошким картирањем треба регистровати и на адекватан начин на 
карти и геотехничким пресецима приказати следеће податке о терену: 

- литолошку врсту терена и генезу; 

- структурне и текстурне карактеристике терена; 

- све хидрогеолошке појаве на површини терена; 

- активне егзодинамичке процесе и све појаве настале као резултат 
њиховог деловања на терену; 

3. Истражно бушење 

Ради сагледавања геолошке грађе и инжењерскогеолошких својстава тла дуж 
трасе саобраћајнице и кружне раскрнице,на истражном подручју извести 5 
истражних бушотина дубине 6-8м. Распоређених тако да се равномерно 
покрије истражни простор. Укупно бушења око  30-40 m. Положај истражних 
бушотина приказати на инжењерскогеолошкој карти терена. Истражно 
бушење извести машински, са континуалним језгровањем, са почетним 
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пречником од 146mm и завршним пречником не мањим од 113mm. Приликом 
бушења регистровати појаву и нови подземне воде. 

По завршетку сваке истражне бушотине, извршити детаљно 
инжењерскогеолошко картирање језгра истражних бушотина и одабирање 
репрезентативних узорака тла за лабораторијска испитивања. Да би се 
спречило губљење природне влажности узорке тла паковати у поливинилске 
фолије са подацима о узетим узорцима. 
 

4. Детаљно инжењерскогеолошко картирање језгра истражних бушотина 

Детаљно инжењерскогеолошко картирање језгра истражних бушотина спровести 
сукцесивно са истражним бушењем на свим бушотинама, укупно 30-40м. 
Поред дефинисања основних литогенетских целина, картирањем језгра 
истражних бушотина утврдити: 

 макроскопску идентификацију и класификацију литолошких чланова по 
дубини, примарне структурне и текстурне карактеристике и основни тип 
порозности издвојених литолошких чланова, 

 секундарне примесе у маси и у порама тла, 

 физичко-хемијске измене тла. 

Просторни положај и геолошке профиле истражних бушотина графички 
приказати на инжењерскогеолошкој карти, као и на геотехничким пресецима 
терена. Резултате детаљног инжењерскогеолошког картирања језгра истражних 
бушотина приказати на појединачним документационим прилозима – 
профилима истражних бушотина. Сандуке са језгром фотографисати и начинити 
фото документацију, која ће бити приказана заједно са профилима истражних 
бушотина. 
Податке о апсолутним котама и завршним дубинама бушења, графички приказ и 
текстуални део, маневре, ниво подземне воде, дати у документацији истражних 
бушотина. 
По завршеном истражном бушењу, детаљном инжењерскогеолошком картирању 
језгра, одабирању репрезентативних узорака тла за лабораторијска испитивања 
и мерењу нивоа подземне воде, бушотине испунити уситњеним материјалом из 
језгра. 
 

5. Статички пенетрациони тест 

Статичке пенетрационе тестове извести у циљу добијања вредности параметра 
отпорних  и деформабилних карактеристика невезаног и стишљивог тла континуирано по 
дубини, што је од  изизетне  важности за правилно димензионисање конструкције насипа 
саобраћајнице. Тестове извести  на 3 локације између истражних бушотина на деоници 
насипа која пролази по слабо носивом алувијалном терену. Тест извести пенетрометром  
од  20т  са мерењем порних притисака и то до исцрпљења силе. Резултате опита 
приказати на дијаграмима на геотехничким процесима терена. 

 
6. Динамички  пенетрациони тест (DPSH) 
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У циљу добијања квалитетних „in-situ“ података о отпорним деформабилним 
карактеристикама невезаног и стишљивог тла континуирано и по дубини потребно је 
извести динамичке пенетрационе тестове (DPSH). Методологија опита детаљно је 
дефинисана стандардом EN ISO 2246 -2:2005. 

Опите извести на 3 локације непосредно уз истражне бушотине , на деоници насипа која 
пролази кроз слабо носивом алувијалном терену. 

Резултате опита приказати на дијаграмима и на геотехничким пресецима терена. 

7. Ископ и инжењерскогеолошко картирање истражних јама 

У циљу дефинисања геотехничких карактеристика и својства тла у подлози 
пројектованих и постојећих саобраћајница као и на локацији кружне раскрснице 
потребно је извести 7 истражних раскопа дубине до 1,5 m. Радове распоредити 
равномерно,2 јаме на лакцији кружне раскрснице, 4 дуж трасе новопројектоване 
саобраћанице и 1 у трупу постојеће саобраћанице. 
Истражне раскопе треба детаљно картирати и приказати у облику развијених 
геолошких профила. Из сваког раскопа узети по један узорак за дефинисање 
параметара тла неопходних за димензионисање саобраћајница. Раскопе 
фотографисати, а након тога затрпати. 
 

8. Лабораторијска геомеханичка испитивања узорака тла 

Лабораторијска испитивања узорака тла се изводе са циљем одређивања 
физичко-механичких параметара издвојених литолошких чланова који су 
неопходни за геостатичке прорачуне. Предвиђено је узимање најмање 5 
непоремећениох и 5 полупоремећених узорака тла из истражних бушотина и 7 
узорака из истражних јама. 
Сва лабораторијска геомеханичка испитивања извести у акредитованој 
лабораторији према стандарду (СРПС.У.Б1), важећим нормама и захтевима 
савремене науке и праксе. 
На узорцима узетим из истражних бушотина урадити: 

• одређивање влажности, СРПС У. Б1.012, 
• одређивање запреминске масе тла са порама СРПС У. Б1.013, 
• одређивање запреминске масе материјала тла без пора СРПС У. Б1.014, 
• одређивање гранулометријског састава СРПС У. Б1.018, 
• одређивање садржаја сагорљивих и органских материја СРПС У.Б1. 024. 
• одређивање конзистенције тла, Атербергове границе СРПС У. Б1.020. 
• одређивање коефицијента водопропусљивости СРПС У. Б1.034. 
• опит директног смицања СРПС У. Б1.028 
• одређивање стишљивости тла СРПС У. Б1.032 

На узорцима узетим из истражних јама урадити: 
• лабораторијски ЦБР (калифорнијски инедкс носивости) 
• Прокторов опит СРПС У. Б1.038 

 

Коначан број и врсте опита одредиће одговорни истраживач, према 
литолошко-структурном саставу, карактеристикама објекта и проблемима које 
треба истраживањима решити. 
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9. Израда геотехничког елабората 

Сви теренски и лабораторијски истражни радови наведени у поглављу о 
геолошким истраживањима терена биће обрађени и елаборирани, са циљем 
дефинисања следећих својстава, чинилаца и услова на терену. Елаборат треба 
да садржи приказ: 

- геолошке конструкције терена и међусобни односи литолошких чланова 
(литогенеза, дебљина, дубина залегања и др), 

- геометрију - просторни односи пројектоване саобраћајнице  и геолошке 
средине у подлози и околном простору, 

- хидрогеолошке карактеристике терена (категоризација тла према 
водопропусности, хидрогеолошки параметри), 

- Инжењерскогеолошка и геотехничка својства  терена (физичко-механички 
параметри, употребљивост материјала као и подлоге за 
градњу,геотехничких услова изградње насипа саобраћајница, кружне 
раскрснице, паркинг простора, стабилност косина са потребним 
геостатичким прорачунима итд.) 
- потребну графичку документацију (карте, пресеке терена, профиле 

истражних радова, дијаграме пенетрација и лабораторијских опита и 
др.) 

 

В. В. ПРОЈЕКАТ ОБЈЕКТА У ФУНКЦИЈИ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА НА 
ТИКВАРИ И ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ ОТВОРЕНИХ СПОРТСКИХ 
ТЕРЕНА 

 
Приликом ревитализације „Цврцине баре“ и привођења намени регатној стази 
са пратећим објектима доћи ће до уклањања постојећег објекта у функцији 
спортских терена,а непосредно уз фудбалски терен. 
Пројектним задатком предвиђена је изградња новог спортског објекта, садржаја 
према захтеву Инвеститора. Функционалну орагнизацију простора одредиће 
пројектант на основу захтеба будућих корисника. Објекат је површине до 500м2. 

Предлог тачне позиције објекта даје пројектант на основу анализе и 
диспозиције постојећих и будућих планираних садржаја спортског комплекса. 
Објекат треба да је од трајних материјала, погодан за коришћење током целе 
године.Нивелационо водити рачуна о приступачности садржаја особама свих 
старосних доби и могућности кретања. 
На онову извршеног прегледа стања постојећих отворених спортских терена 
дати предлог,а затим израдити пројектно – техничку докуметацију санације 
истих. Пројектант има право предложити допуну спортских садржаја. Постојеће 
справе терена на отвореном уз сам обекат импелементирати на нову локацију 
комплекса. Материјал завршнеобраде прилагодити потребама корисника, а са 
економског становништва узети у обзир оптималне цене и квалитет. 

 

Пројектно – техничка документација састоји се од ИДР, ПГД, ПЗИ: 

- Свеска 1 – Пројекат архитектуре 

- Свеска 2 – Пројекат конструкције 

- Свеска 3 – Пројекат хидротехничких инсталација 

- Свеска 4 – Пројекат електроенергетских инсталација 
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- Свеска 5.1 – Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 

- Свеска 5.2 – Пројекат аутоматске детекције и дојаве пожара 

- Свеска 6 – Пројекат машинских инсталација 

- Елаборат заштите од пожара (за ПГД), односно главни пројекат заштите од 
пожара  

 (за ПЗИ) 

- Елаборат енергетске ефикасности 
 

Г. Г.  ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ  УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА И 
ПАРКА 

 
Предмет овог дела Пројектног задатка је израда техничке документације 
спољног уређења, јавне расвете и озелењавања. 

Пројектом предвидети формирање шеталишта и јавних површина кроз обраду 
пешачких и бициклистичких стаза, простора за игру деце, вежбанја одраслих, 
простора за паркирање бицикла, зона за постављање урбаног мобилијара. 
 
Партерним уређењем, у зависности од концепта и идеје пројектанта, 
предвидети решавање начина кретања и обраде површина предвиђених за 
кретање доставних и интервентних возила на овом простору. Почев од зоне 
спортских терена планира зона затворена за саобраћај свих моторних возила 
изузев режимског решавања саобраћаја за доставна возила и возила 
интерветних служби. Предвидети шетне површине за пешаке, бициклисте и 
трим стазу, у складу са комплетним решавањем потеза приобаља. На шетним 
површинама предвидети коришћење врсте и количине материјала, као и 
начина његове уградње, у складу са резултатима добијених геомеханичких 
испитивања. Материјал завршне обраде треба да буде прилагођен потребама 
корисника и са економског становиша оптималне цене и квалитета, попут 
штампаног бетона или префабрикованих бетонских плоча / бехатона са 
деловима простора који су акцентовани са клинкер опеком као једним од 
аутохтоних градитељских материјала овог поднебља. Употреба урбаног 
мобилијара је планирана у складу са идејним решењем целине и предвиђена је 
да унифицира све елементе попут клупа за седење, канделабера јавне 
расвете, канти за смеће, места за одлагање бицикала, разних других 
елемената јавног урбаног мобилијара. Пројектом предвидети и простор за 
постављање теретане на отовореном, типских дечијих игралишта и 
унифицираних станица за рентирање бицикала. Пројекат јавне расвете 
планиран је да обухвати све зоне које су предвиђене да се користе као 
линијско шеталиште уз обалу, све зоне дечијих игралишта и простора за 
одмор, као и паркинг просторе. Пројектом јавне расвете неопходно је 
предвидети адекватан распоред постављања, врсту и снагу светиљки као и 
доказа фотометријским прорачуном пројектоване вредности. Пројектом 
озелењавања допунити и санирати постојећу вегетацију и зеленило, 
неквалитетну и оштећену уклонити и новом садњом формирати квалитетан 
јавни простор, прилагођен намени и врсти јавног простора. 
Уређење приобаља  се ради у циљу пружања атрактивних садржаја 
становницима и посетиоцима Бачке Паланке. При материјализацији и 
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осмишљавању програма водити рачуна да ће при високим нивоима Дунава 
доћи до плављења на коти постијеће изграђене шетне стазе уз реку. 
Материјал завршне обраде прилагодити потребама корисника свих старосних 
доби и могућности кретања, а са економског становишта узети у обзир 
оптималне цене и квалитет. 
 

Д. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 
 

 
1. ОПШТЕ 
 
У оквиру овог дела техничке документације, потребно је обрадити следеће: 
 
 Изградња саобраћајнице непоцредно уз комплекс будуће регатне стазе 

“Цврцина Бара”, која је намењена саобраћајном повезивању Бачке Паланке 
и приобаља Дунава.  

Почетак предметне саобраћајнице налази се код кружне раскрснице на 
државном путу IIA реда број 108 (која је такође предмет овог пројектног 
задатка) и простире се дуж јужне ивице Цврцине Баре, поред базенског 
комплекса до укрштања са улицом Шеталиште Милана Јанића, на коме је 
потребно пројектовати мини кружни ток, који је саставни део ове техничке 
документације. 
Пројектовати саобраћајницу за двосмерни саобраћај, ширине 6,0 m.  
Уз саобраћајницу, потребно је пројектовати пешачку стазу, са јужне стране 
саобраћајнице (ширине 2,5 m) и двосмерну бициклистичку стазу, са северне 
стране саобраћајнице (ширине 2,5 m). 
 
 Изградња трокраке кружне раскрснице на укрштању новопројектоване 

саобраћајнице и државног пута IIA реда број 108 (предвиђено Планом 
детаљне регулације приобалне зоне Бачке Паланке). 

 
 Реконструкција дела улице Шеталиште Милана Јанића, од отворених 

спортских терена, тј. од пешачко-бициклистичког моста, преко мини кружног 
тока, дуж источне обале баре Тиквара до зоне приобаља-обале Дунава. 

Приликом реконструкције, потребно је задржати остојећу ширину коловоза од 
5,5 m. 
Осим тога, потребно је предвидети и реконструкцију постојећих пешачких стаза 
дуж улице Шеталиште Милана Јанића, као и размотрити потребу за уређењем 
платоа на источној страни улице, испод Споменика браниоцима од поплаве, 
који је у постојећем стању намењен за паркирање путничких аутомобила. 
Пројектом је потребно предвидети и приступе изграђеним паркинг површинама 
унутар комплекса. 
 
У склопу техничке документације, потребно је израдити следеће врсте 
техничке документације: 
 
За кружну раскрсницу на ДП IIA 108: 
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- Идејно решење (ИДР) саобраћајног прикључка на државни пут, за потребе 
исходовања локацијских услова од стране надлежног Покрајинског 
секретаријата, 
- Студија оправданости изградње кружне раскрснице, на основу које се доноси 
одлука о оправданости изградње, 
- Идејни пројекат (ИДП) саобраћајног прикључка на државни пут, који подлеже 
стручној контроли од стране ревизионе комисије, 
- Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) са извршеном техничком контролом и 
- Пројекат за извођење са свим детаљима потребним за извођење. 
 
Потребно је израдити следеће врсте пројеката: 
Књига 1: Пројекат саобраћајнице 
Књига 1.2: Пројекат коловозне конструкције 
Књига 3: Пројекат хидротехничких инсталација (уколико ће се радити 
затворени систем канализације; уколико не, одводњавање саобраћајних 
површина биће садржано у пројекту саобраћајнице) 
Књига 8: Свеска 8.1: Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације - стална 
сигнализација 
Књига 8: Свеска 8.2: Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације - 
привремена сигнализација 
 
За саобраћајницу и саобраћајне површине унутар комплекса: 
 
- Идејно решење (ИДР) за изградњу/реконструкцију саобраћајница, 
бициклистичких и пешачких стаза, за потребе исходовања локацијских услова 
од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, 
- Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) са извршеном техничком контролом и 
- Пројекат за извођење са свим детаљима потребним за извођење. 
Потребно је израдити следеће врсте пројеката: 
Књига 1: Пројекат саобраћајнице 
Књига 1.2: Пројекат коловозне конструкције 
Књига 3: Пројекат хидротехничких инсталација (уколико ће се радити 
затворени систем канализације; уколико не, одводњавање саобраћајних 
површина биће садржано у пројекту саобраћајнице) 
Књига 8: Свеска 8.1: Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације - стална 
сигнализација 
Књига 8: Свеска 8.2: Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације - 
привремена сигнализација 
 
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Основе за израду техничке документације су: 
Пројектни задатак 
Пројектант је у обавези да се придржава захтева датих у овом пројектном 
задатку. 
 
Локацијски услови  
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Пројектант је дужан да се при изради пројекта придржава локацијских услова 
који ће бити исходовани у поступку обједињене процедуре од стране 
надлежног покрајинског секретаријата за кружну раскрсницу и надлежног 
органа јединице локалне самоуправе за остале саобраћајне површине. 
 
Геодетске подлоге 
Пројектан је дужан да, приликом пројектовања, користи геодетске подлоге 
снимљеног терена на предметној локацији урађене од стране овлашћене 
геодетске фирме. 
  
Елаборат о извршеним геотехничким истраживањима 
Пројектант је дужан да при изради пројекта коловозне конструкције користи 
податке и резултате спроведених геомеханичких истраживања. 
3. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА 
 
Елементе хоризонталне и вертикалне геометрије пута одредити на основу 
ранга и положаја улице у мрежи саобраћајница, локалних услова и 
ограничења. Ширину коловоза дефинисати у свему према решењима из плана 
детаљне регулације. 

Нивелету новопројектоване коловозне конструкције дефинисати у складу са 
постојећим стањем, захтевима који проистичу из резултата геотехничких 
истражних радова и усвојеном технологијом реконструкције коловоза (за део 
улице који се реконструише). 

Ситуациони план 

Израдити ситуациони план који ће садржати осовину и ивице коловоза, ивицу 
банкине, ножице шкарпе, ивице пешачких и бициклистичких стаза. 

Ситуациони план обавезно мора садржати: 

− положаје, бројеве и стационаже попречних профила, 
− табеле са елементарним подацима теменог полигона (Y, X, Р, Т, А или Л, 

Д, Дк, б), 
− укрштање са другим саобраћајницама, обавезно назначити угао 

укрштања, 
− на укрштањима са другим саобраћајницама је неопходно обележити 

кривинске елементе ивичне геометрије, темена и табеларно приказати 
основне елементе  ивичне геометрије, 

− и све друге значајне тачке (бандере, луле гасовода, ивице стамбених и 
других објеката,…) а према топографском кључу. 

Подужни профил 

На основу висинске представе снимљених попречних профила, израдити 
нивелету пројектоване трасе пута у складу са пројектним решењима и 
захтевима пројекта коловозне конструкције. У оквиру подужног профила 
назначити сва места укрштања са другим саобраћајницама и положаје објеката 
(мостови, пропусти). Табеларно приказати коте новопројектоване нивелете, 
коте постојећег терена у осовини коловоза, нагибе и преломе, дијаграм 
закривљености, витоперење коловоза. 
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Попречни профили 

На основу пројектованих решења коловоза, израдити попречне профиле. 
Извршити прорачун количина радова и табеларно их приказати у оквиру 
попречних профила. 

Синхрон план 

Обрађивач је дужан да изради Синхрон план са приказом свих подземних и 
надземних инсталација и то: 

− Постојеће инсталације 
− Изведене инсталације током периода изградње  
− Планиране инсталације 

Инсталације различитих инфраструктурних система приказати у различитим 
бојама и типовима линија које јасно презентују стање (постојеће, изведено, 
планирано). 

4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
 
На основу прегледа, испитивања и анализа из Геомеханичког елабората и 
саобраћајног оптерећења израђује се пројекат у коме ће бити дефинисана 
коловозна конструкција.  

На основу резултата прегледа климатских и хидролошких својстава подручја и 
просторне позиције деонице одређују се климатски и хидролошки параметри за 
димензионисање коловозне конструкције. 

Референтна температура за димензионисање коловоза јесте tref = 20°C. 
неопходно је дефинисати релевантне вредности механичких својстава свих 
материјала и слојева који ће се користити за пројектовање решења коловозне 
конструкције. 

Димензионисање коловозне конструкције је потребно извршити у складу са 
признатим процедурама које одговарају катергорији и значају пута, тј. 
саобраћајном оптерећењу и квалитету материјала. Обавеза Пројектанта је да 
упозна Инвеститора са методом коју намерава да употреби и дефинише 
улазне податке.  

При oдaбиру тeхнoлoгиje пoсeбну пaжњу oбрaтити нa прилaгoдљивoст 
тeхнoлoгиje извoђeњa рaдoвa локалној срeдини. Пoтрeбнo je минимизирaти 
трaнспoрт мaтeриjaлa и утрошак нових материјала са циљем поштовања 
растућих захтева заштите животне средине. 

 
5. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - 

СТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
 
Приликом пројектовања узети у обзир све интервенције предвиђене 
грађевинским пројектом које предвиђају промене у односу на првобитно 
саобраћајно решење пре израде овог пројекта, а које имају утицаја на 
пројектовање саобраћајне сигнализације и режим саобраћаја. Извршити 
пројектовање свих елемената саобраћајне сигнализације и саобраћајно - 
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техничке опреме: на ситуационе планове унети све предвиђене елементе 
саобраћајне сигнализације и опреме у размери Р 1:500. Сваки елемент 
саобраћајних знакова мора бити дефинисан графичким и нумеричким 
симболом, стационажом и положајем у попречном профилу, материјалом за 
израду знака, особином рефлектујуће фолије. Неопходно је дефинисати 
постављање знака на носач, односно постављање знакова на заједничком 
носачу. 
Дефинисати поједине детаље система вођења саобраћаја и системе путоказне 
сигнализације, уз поштовање одредаба постојећег Закона о службеној 
употреби језика и писама и доследно примењивати ознаке јавних путева 
Републике Србије према Уредби о категоризацији државних путева. 
Ради једноставније и ефикасније реализације пројекта, у погодној размери, 
дати приказ свих неопходних детаља појединих елемената саобраћајне 
сигнализације и саобраћајно - техничке опреме. 
На ситуационом плану унети шематски приказ линије, врсту, боју, ширину, 
ритам и позицију линија и осталих ознака на коловозу. Важније детаље ознака 
на коловозу дати у детаљима у погодној размери. 
Пројектно техничку документацију урадити у складу са српским стандардима, 
законским прописима (Закон о  безбедности саобраћаја на путевима, 
Правилник о саобраћајној сигнализацији). 
Посебно обрадити поједине елементе саобраћајне опреме као што су: 
заштитне, одбојне ограде за возила, пешачке ограде и друго, и исте 
пројектовати у складу са важећим  стандардима и са антикорозивном заштитом 
из претходног става. 
Израдити технички извештај, спецификацију предвиђене саобраћајне 
сигнализације и опреме, предмер и предрачун радова. 
 
6. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - уколико ће се радити 

затворени систем, уколико не, одводњавање саобраћајних површина 
ће бити саставни део пројекта саобраћајница. 

 
7. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ - 

ПРИВРЕМЕНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
 
Пројектом привремене саобраћајне сигнализације и опреме треба предвидети 
посебну организацију и регулацију саобраћаја на предметној деоници где се 
јављају сметње за нормално одвијање саобраћаја, које су проузроковане 
обављањем радова на путу. 
Предложена решења привремене саобраћајне сигнализације и опреме треба 
да обезбеде несметано и безбедно одвијање саобраћаја на предметној 
деоници где се изводе радови, односно потпуну безбедност саобраћаја и 
радника на извођењу радова. 
Планови одвијања саобраћаја раде се на основу обима и значаја радова због 
којих је потребно да се спроведе делимично затварање пута. На местима 
делимичног затварања коловоза, где сужени део коловоза не омогућава 
увођење двосмерног одвијања саобраћаја, потребно је спровести наизменично 
пропуштање саобраћаја. На тим местима, наизменично пропуштање 
саобраћаја спровести помоћу светлосних саобраћајних знакова (семафора) 
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или алернативно ручно помоћу заставица према Техничком упутству за 
означавање зона радова на одржавању државних путева у Републици Србији. 
Коришћење овог извора и консултације са Инвеститором не ослобађају 
Пројектанта од пуне одговорности за квалитет пројектних решења. 
Димензионисање параметара код наизменичног пропуштања саобраћаја 
помоћу светлосних саобраћајних знакова урадити према условима одвијања 
саобраћаја, тј. да временски губици буду прихватљиви. 
Градилиште и привремене препреке морају се означити одговарајућом 
саобраћајно - техничком опремом и саобраћајном сигнализацијом. 
Означавање радова ноћу и у условима смањене видљивости (магла, прашина, 
интензивне падавине) треба извршити наранџастим светлима (светлима 
упозорења). 
Пројектна решења треба креирати у складу са важећим Законом, стандардима, 
Правилником о саобраћајној сигнализацији и Техничким упутством за 
означавање зона радова на државним путевима у Републици Србији. 
У случају да није могуће применити типска решења за регулисање саобраћаја 
или у случају затварања пута за саобраћај, потребно је израдити план 
регулисања саобраћаја у конкретним условима. Уколико је технологија таква 
да је за извођење радова неопходна тотална обустава сaoбраћаја на 
предметном путу, Пројектант је дужан да: 
−Предвиди режим обуставе саобраћаја током извођења радова,  
−Уколико планирани режим обуставе саобраћаја то захтева, предвиди 
алтернативне путне правце за преусмерење саобраћаја, 
−Прибави услове и сагласност управљача алтернативних путних праваца за 
преусмерење саобраћаја,  
−Уради пројекат вођења саобраћаја током извођења радова, 
−Прибави сагласност Инвеститора на решење. 
Посебну пажњу посветити постављању путоказне сигнализације за вођење 
саобраћаја за време извођења радова.  
За нестандардне саобраћајне знакове и путоказне табле урадити статички 
прорачун конструкције саобраћајног знака од утицаја ветра на конструкцију, 
који обухвата прорачун броја и врсте стубова, прорачун лежишта стуба и 
прорачун темеља. Статички прорачун мора бити израђен од стране стручног 
лица (одговорног Пројектанта) за ту врсту посла. 
 
8. РЕВИЗИОНА КОМИСИЈА И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 
 
Ревизиона комисија 
Након израде Идејног пројекта и Студије оправданости саобраћајног 
прикључка на државни пут (кружне раскрснице) и прегледа од стране 
ревизионе комисије, пројектант је у обавези да поступи по примедбама 
известилаца стручне контроле, како би комисија издала Извешај о стручној 
оцени Идејног пројекта, који ће бити саставни део Пројекта за грађевинску 
дозволу. 
Техничка контрола 
Техничку контролу Пројекта за грађевинску дозволу, како саобраћајног 
прикључка тако и саобраћајница и саобраћајних површина, обезбеђује 
Наручилац. 
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9. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
Свака од напред наведених врста пројектне документације (ИДР / ИДП / ПГД / 
ПЗИ) треба да садржи све делове сходно важећем Правилнику о садржини, 
начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке докуемнтације 
према класи и намени објекта (Сл.гласник  23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016 и 
67/2017), односно, сваки од пројеката треба да садржи: 
−Главну свеску 
−Општу документацију 
−Текстуални део 
−Нумерички део 
−Графички део 
Пројектно техничка документација мора да садржи све неопходне документе и 
поглавља захтеване важећом законском регулативом.  
Тексуталне делове пројекта обрадити, штампати и коричити у формату А4. 
Графичке прилоге обрадити и штампати у погодном формату А1/А3 и коричити 
у формату А4. 
Дигитална верзија пројекта обухвата све изворне фајлове у распрострањеним 
и комерцијалним форматима.  
Пројекат за извођење доставити у 4 примерка и у два примерка у дигиталној 
форми (CD). 
 

Испорука пројекта 

1. Комплетне пројекте са свим прилозима испоручити у 4 (четири) примерка. 
Пројекат обавезно испоручити и у дигиталној форми. 

 

2. Уз пројекте пројектант треба да испоручи и примерак „тендера“ - извод из 
пројекта (3 ком), и у дигиталној форми (предмер радова са позицијама као у 
предрачуну). 

Извод из пројекта треба да садржи: 

- Технички извештај 

- Ситуациони план 

- Карактеристичне подужне профиле 

- Карактеристичне попречне профиле објеката 

- Основе објеката 

- Техничке услове за извођење радова 

- Предмер радова (без цена) 

- Предмер и предрачун радова (пројектантске цене) 

 

3. Испоручити оригинале свих предпројектних услова и сагласности 
прикупљених за израду пројекта. 

 

4. Рокови за израду пројектне документације: 

 Понуђач треба да понуди укупно време израде пројеката у који се 
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рачунају само дани потребни да се уради пројекат, док се не рачунају 
дани потребни да пројекат или његове фазе прођу надлежну ревизиону 
комисију, као и интерне сагласности Општине Бачка Паланка као 
Наручиоца. 

 потребно је време израде пројекта поделити на: 

1. израда идејног решења свих пројектом предвиђених целина и 
њихова презентација Наручиоцу - уз писмену сагласност на 
исто 

2. Израда идејних пројеката који су неопходни за одређене фазе 
које подлежу ревизионој комисији 

3. израда пројеката за дозволу и пројеката за извођење и 
комплетирање пројектно техничке документације након 
сагласности свих инстанци које су надлежне 

 
  
4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
За ову јавну набавку није потребна техничка документација. 
 

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  И 
76. ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО  КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
5.1. 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); 
 
4) 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); 
 
5) да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке (чл.75. став 1. тачка 5. Закона) – лиценцу за 
израду техничке документације за објекте за које одобрење за изградњу издаје 
надлежно Министарство и то: 
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а) - ПО80ГЗ – хидромеханичких пројеката за регулационе радове на заштити 
од великих вода градских подручја и руралних површина већих од 300 ха 
 
- П131Г2 – пројекти саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, 
путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе 
 
- П132Г1 – пројекти грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) за 
државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на 
ове путеве и граничне прелазе 
 
- П131С1 – пројекти саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве 
првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и 
граничне прелазе 
 
б) Решење Републичког геодетског завода – лиценцa или дозвола за рад 
геодетске организације  
 
 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  нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона о јавним 
набавкама – „Образац број 4“). 
 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, а услов из члана 75.став 1.тачка 5. ЗЈН, за део набавке 
који ће се извршити преко подизвођача. 

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 услов из члана 75. став 1.тачка 5. ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова и да достави доказ о испуњености истог. 

 
5.2. Доказивање испуњености обавезних услова 

 
У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Закона, достављањем 
следећих доказа: 

 
- Правно лице као понуђач: 
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра 
надлежног Привредног суда, независно од датума издавања  

2) Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП-а за 
законског заступника , 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. Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Захтев за 
извод из казнене евиденције се може поднети према месту рођења или 
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према месту пребивалишта законског заступника. За понуђача – правно 
лице Уверење Основног и Вишег суда на чијем је подручју седиште правног 
лица за кривична дела против привреде, против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, а за 
дело организованог криминала Уверење Вишег суда у Београду. 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 правно лице да достави И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична 
дела против привреде и кривично дело примања мита, доказ не може бити 
старији од 2 месеца пре отварања понуда.  

4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда  

5) Копија дозвола/лиценци П080ГЗ, П131Г2, П132Г1, П131С1 које издаје 
надлежно Министарство (неоверене копије) и копија решења Републичког 
геодетског завода – лиценца или дозвола за рад геодетске организације   

 
- Предузетник као понуђач: 
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из 
одговарајућег регистра, независно од датума издавања 
2) Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне Полицијске 
управе МУП-а за законског заступника, 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, доказ не 
може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 
4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
5) Копија дозвола/лиценци П080ГЗ, П131Г2, П132Г1, П131С1 које издаје 
надлежно Министарство (неоверене копије) и копија решења Републичког 
геодетског завода – лиценца или дозвола за рад геодетске организације   

 
- Физичко лице као понуђач 
2) Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне Полицијске 
управе МУП-а за законског заступника , 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, доказ не 
може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 
4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне 
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самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода, доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
5) Копија дозвола/лиценци П080ГЗ, П131Г2, П132Г1, П131С1 које издаје 
надлежно Министарство (неоверене копије) и копија решења Републичког 
геодетског завода – лиценца или дозвола за рад геодетске организације   

 

 

 

5.3. 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) да располаже неопходним минималним финансијским  

капацитетом: 
 

а) да је у претходне три обрачунске године (2015,2016,2017) остварио 
приход у минималном износу од 16.500.000,00  динара  без ПДВ-а, и да у 
том периоду није исказао губитак 
б) да у последње три године нема евидентираних дана неликвидности, у 
случају заједничке понуде овај услов је обавезан за све чланове групе 
понуђача 
в) да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 
претходни стечајни поступак, у случају заједничке понуде овај услов је 
обавезан за све чланове групе понуђача  
 

2) да располаже неопходним минималним пословним капацитетом 
 

- да је понуђач у периоду од 5 година пре објављивања позива за 
подношење понуда, израдио најмање 3 пројекта из области уређења 
водних површина, од тога 2 у парковима природе 

- да је понуђач у периоду од 5 година пре објављивања позива за 
подношење понуда, израдио најмање 1 пројекат уређења обале, који 
укључује ојачање обалне одбрамбене линије и уређење партера у 
захвату одбрамбене линије, минималне дужине 500 метара 

- да понуђач поседује минимум једну референцу израде Главног 
пројекта/Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу саобраћајнице на 
државним путевима првог или другог реда са изградњом кружног тока, у 
последњих 5 година 

- да је понуђач у периоду од 3 године пре објављивања позива за 
подношење понуда, израдио минимално 2 пројекта спортских објеката 
високоградње. Сви пројекти морају бити појединачне квадратуре преко 
2.000 м2 

- да је понуђач у периоду од 3 године пре објављивања позива за 
подношење понуда, израдио минимално 1 пројекат реконструкције или 
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изградње новог отвореног спортског терена са рефлекторским 
осветљењем 

- да је понуђач у периоду од 3 година пре објављивања позива за 
подношење понуда, израдио минимално 2 пројекта уређења јавних 
парковских површина минималне површине по пројекту од 2.000 м2 
 

- понуђач самостално или као група понуђа мора поседовати: 
 
а) SRPS ISO   9001:2015 – систем менаџмент квалитета 
б) SRPS ISO   14001:2015 – систем менаџмента заштите животне 
средине 
в) SRPS OHSAS    18001 – систем менаџмента заштите здравља и 
безбедности на раду 
г) ISO / IEC    27001:2014 – систем менаџмента безбедношћу 
информација 
 

3) да располаже неопходним минималним кадровским капацитетом  
 
Потребно је да понуђач 3 месеца пре објављивања позива за 
подношење понуда има најмање 35 стално запослених или ангажованих 
инжењера носиоца лиценци ИКС, од којих најмање по: 
 
- 4 инжењера са лиценцом 330  
- 4 инжењера са лиценцом 314 или 313 
- 4 инжењера са лиценцом 310 или 311 
- 4 инжењера са лиценцом 312 или 315 или 318 
- 2 инжењера са лиценцом 316 
- 1 инжењер са лиценцом 330 
- 2 инжењера са лиценцом 350 
- 1 инжењер са лиценцом 352 
- 1 инжењер са лиценцом 353 
- 4 инжењера са лиценцом 370 
- 1 инжењер са лиценцом 371 
- 2 инжењера са лиценцом 372 
- 1 инжењер са лиценцом 373 
- 1 инжењер са лиценцом 381 
- 2 инжењера са лиценцом 391 
- 2 инжењера са лиценцом 392 
- 1 лице са положеним испитом МУП –а за израду пројеката заштите од 
пожара 
 

4) да располаже неопходним минималним техничким капацитетом 
 
а) Потребно је да понуђач располаже неопходним техничким 

капацитетом, и то: 
- минимално 1 плотер А0 формата 
- минимално 35 персоналних рачунара 
- минимално 1 путнички аутомобил 
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- минимално 25 софтверских лиценци за израду техничке документације 
AutoCAD или одговарајуће 

- минимално 3 софтверске лиценце за израду техничке документације – 
прорачуна конструкције: TOWER или одговарајуће  

- минимално 3  софтверске лиценце за израду техничке документације – 
детаља арматуре: Arm-CAD или одговарајуће 

- минимално 5 софтверских лиценци за израду техничке документације у  
BIM  окружењу  REVIТ или одговарајуће  

- минимално 2  софтверске лиценце за пројектовање саобраћајница Civil 
3D  или Platea  или Gavran Civil Modeller или одговарајуће 

- минимално 1 софтверска лиценца GEOSTUDIO  2012 или одговарајуће 
 - минимално 35  софтверских пакета Windows или одговарајуће 

 
б) да поседује неопходну опрему за обављање истражних радова, и то: 
- бушаћу гарнитуру која задовољава Европске стандарде за дизел 

моторе који се примарно не користе у јавном саобраћају: 
минимум EU stage III A,  због радова у зони парка природе 
- један компресор, капацитета минимум 300 м3/х, који задовољава 

Европске стандарде за дизел моторе који се примарно не користе у јавном 
саобраћају: минимум EU stage III A, због радова у зони парка природе 

- статички пенетрометар са силом утискивања 200 kN и опремом за 
извођењем CPTu опита са пијезоконусом 

- динамички пенетрометар, опрема за континуални тест-конфигурације 
DPSH-A 

 - акредитовану лабораторију за геомеханику за све методе које су од 
значаја за реализацију пројекта 

 
в) да поседује неопходну опрему за обављање геодетских послова и то:  
- 2 ГПС 
- 2 Тоталне станице 
 
5.4. Доказивање испуњености додатних  услова 

 
У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач 

доказује испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, 
достављањем следећих доказа: 

 
1) Неопходан минимални финансијски  капацитет: 

 
а) Извештај о бонитету-образац БОН-ЈН који издаје Агенција за 
привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс успеха за 2015., 2016. и 2017. годину,  

б) Потврда НБС  да понуђач у последње три године није био у блокади, 
рачунајући уназад три године до дана објављивања Позива за подношење 
понуда на Порталу УЈН 

 
Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне 
књиге по систему простог књиговодства, доставља:  
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 биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза 

на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од 

стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао 

обављање делатности за претходне три године (2015., 2016. и 2017. 

годину);  

 потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – 

текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017. 

годину).  

Привредни субјект који није у обавези да утврђује  финансијски резултат 
пословања (паушалац), доставља: 
 потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – 

текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017. 

годину).  

в) Потврду Агенције за привредне регистре да над понуђачем није 

покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни 

поступак 

Напомена: доказ под  б) и в) мора да испуни сваки понуђач из групе 

понуђача уколико је поднета заједничка понуда 

2) Неопходан минимални пословни капацитет: 
 
-Списак референтних пројеката за период од 3 или 5 године (зависно од 

позиције) пре објављивања Позива за подношење понуда, потписан од 

стране понуђача, уз потврде издате и потписане од стране референтних 

наручилаца  (образац у конкурсној документацији  („Образац број 5“ – 

Списак- референтна листа тражених пројеката и „Образац број 6“ – 

Потврда наручиоца /купца о реализованим уговорима за тражене 

године) или издате од стране наручилаца на другим обрасцима, али да 

садрже све податке из обрасца 

-фотокопије потребних сертификата 

 

3) неопходан минимални технички капацитет : 
 
- за путничко возило доставити фотокопију саобраћајне дозволе или 
уколико је издата нова саобраћајна дозвола, исту је потребно очитати и 
одштампати 
- доказ о поседовању опреме и софтвера за извршење предметног 
пројекта, према пописним листама на дан 31.12.2017. (софтвере и 
опрему обавезно подвући маркером у пописним листама) 
- фотокопија сертификата о акредитацији лабораторије 

 
4) неопходан минимални кадровски капацитет:  
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- копије тражених лиценци са важећим потврдама које издаје Инжењерска 
комора Србије 

- М3 образац (пријаве) као доказ да је тражени инжењер у сталном радном 
односу 

- уговори о раду, уговор о делу или други уговор о радном ангажовању, 
уколико тражени инжењер није у сталном радном односу 

 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, додатне услове могу да 

испуњавају заједно, изузев минималног финансијског капацитета под б) 

и в), које услове морају испунити сви чланови групе понуђача,  уколико је 

поднета заједничка понуда. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац мора 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. 

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. 
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тачке 1., 
2. и 4. Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 
доступни. 
 Уколико понуђач у понуди не достави доказ, а не нагласи да су подаци 
јавно доступни и не наведе интернет страницу, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 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. 

 
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 
6.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда 
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Понуда мора бити састављена на српском језику. 

 
6.2. 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 у обавези да изврше обилазак локације 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 
jnabavke@backapalanka.org.rs 
 Обилазак локације могуће је извршити најкасније 5 (пет) дана пре истека  
рока за подношење понуда, радним даном у времену 08:00 - 14:00 часова. 
 Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да 
изврше обилазак  локације за  извођење  радова што ће се евидентирати, 
попуњавањем и овером „Обрасца бр. 8“  из конкурсне документације. 

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,  као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале обрасце, 
приложи захтеване изјаве, документа и доказе, оверене на захтевани начин, те 
тако комплетирану понуду достави у року дефинисаном конкурсном 
документацијом. 

 Приложену спецификацију 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 јавну набавку услуге израде Пројекта саобраћајних и слободних 
површина са пратећим објектима у зони будуће регатне стазе у Бачкој 
Паланци,број ЈН 15/2018“, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања 

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки, односно до 08. 
10. 2018. године до 11,00 часова.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 08. 10. 2018. 
године до 11,00 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. 

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 
обавезних  и додатних  услова  

 Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде – 
„Образац број 2.“, попуњава, потписује и оверава  овлашћено лице 
понуђача односно  овлашћени понуђач из  групе понуђача одређен 
Споразумом, уколико понуђач не  наступа самостално. Достављање овог 
обрасца није обавезно  

 Попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди „Образац 
број 3.“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
односно овлашћено лице сваког понуђача из  групе понуђача, уколико 
понуђач не  наступа самостално 

 Образац изјаве о  поштовању обавеза из члана 75.став 2. ЗЈН -  
„Образац број 4.“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице 
понуђача односно овлашћено лице сваког понуђача из  групе понуђача, 
уколико понуђач не  наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Списак-референтна листа тражених 
пројеката за период од 3 или 5 године (зависно од позиције) - „Образац 
број 5.“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача  
односно овлашћено лице сваког понуђача из  групе понуђача, уколико 
понуђач не наступа самостално 

 Попуњена, потписана и оверена Потврда наручиоца/купца о 
реализованим уговорима за наведене године - “Образац број 6“, 
попуњава, потписује и оверава претходни наручилац 

 Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача о кадровском 
капацитету, „Образац број 7“ 

 Попуњен, потписан и оверен Образац потврде наручиоца о извршеном 
обиласку локације која је предмет јавне набавке -  „Образац број 8“, 
попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача  односно 
овлашћено лице  из  групе понуђача, уколико понуђач не наступа 
самостално и потписује представник Наручиоца  и оверава га печатом.  

 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора - „Образац број 9.“ 
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 Попуњен, потписан и оверен Образац структуре цене са упутством како 
да се попуни - „Образац број 10.“ 

 Оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за 
добро извршење посла 

 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) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање 
понуда 

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

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 08.10.2018. године у просторијама Општине Бачка 
Паланка са почетком у 12,00 часова. Представник понуђача може 
присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено 
овлашћење издато од стране тог понуђача. 

 
6.3. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
6.4. 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 са ознаком на коверти: «измена понуде», «допуна понуде» или 
«опозив понуде» за јавну набавку – „Не отварај- Понуда за јавну набавку 
услуге израде Пројекта саобраћајних и слободних површина са пратећим 
објектима у зони будуће регатне стазе у Бачкој Паланци,  број ЈН 15/2018“. 
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење 
понуде. Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока 
за подношење понуда. 
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6.5. 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. 

 
6.6. 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.  

Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1.,2. и 4. ЗЈН, 
а услов из члана 75.став 1.тачка 5. ЗЈН, за део набавке који ће се извршити 
преко подизвођача. 

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.  
 

6.7. 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 заједничку понуду».  
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 услов из члана 75. став 1.тачка 5. ЗЈН, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова и да достави доказ о испуњености истог. 
Додатне услове могу испунити заједно, изузев доказ код неопходног 
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минималног финансијског капацитета, под  б) и в)  које морају  да испуне сви 
понуђачи из групе понуђача, уколико је поднета заједничка понуда 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова 
који су наведени у поглављу „5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова.  

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. 
 

6.8. Начин и услови плаћања, гарантни рок и рок важења понуде 
 

Начин и услови плаћања: најкасније 45 дана од дана пријема фактуре и 
налога потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда. 
 

6.9. Рок извршења услуге 
 

Рок извршења услуге је најкасније 90 календарских дана рачунајући од 
дана закључења уговора, али не рачунајући време потребно за 
административне процедуре. Пројекат доставити у 4 штампана и 4 електронска  
примерка. 

 
6.10. 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. 
 

6.11. 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. 

 
6.12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима    

обезбеђења испуњења обавеза понуђача   
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1) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке 
за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег 
карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у 
року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за 
добро извршење посла, у висини од 10% укупне вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за 
завршетак услуге. Писмо не сме бити ограничено роком трајања ( датумом) 
и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум 
истека важности уговора, као ни садржину која се односи на политику банке 
и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

  

Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од 
дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 
први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини 
од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца 
Општинска управа општине Бачка Паланка. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције 
за добро извршење посла мора се продужити. 
        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.  
        Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће  рокове, мањи износ или  промењену месну надлежност за 
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је 
тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг).  
           По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средство финансијског 
обезбеђења ће бити враћена.  
  

6.13. Додатне информације и појашњења наручиоца у вези са 
припремањем понуде 

 
Потенцијални понуђач коме су потребна додатна објашњења у вези 

конкурсне документације или појашњења у вези са припремањем понуде, може 
да се обрати наручиоцу у писаном облику са напоменом «Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 15/2018», 
на адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог број 
16, 21400 Бачка Паланка,на mail: jnabavke@backapalanka.org.rs , или факсом 
на број: 021-60-45-587, у времену од 8,00-14,00 часова. 

Контакт: Комисија за ЈН. 
Све захтеве везане за додатна објашњења треба доставити наручиоцу 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће на 
примљени захтев за додатна објашњења, одговор објавити на Порталу јавних 

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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набавки и на својој интернет страници, у року од 3 дана од дана пријема 
захтева.  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда. 
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може 
да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
 

6.14. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
 
  Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 
увид и контролу. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно 
промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила 
одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из 
природе поступка јавне набавке. 

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. 
 

6.15. 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. 
 

6.16. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који 
се налазе на списку негативних референци 

 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води 

Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да 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 
15%,  уместо 10%  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 
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који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако 
се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 

6.17. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци 
 

Одлука о додели Уговора о јавној набавци добара 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 краћи рок 
извршења услуге.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти 
рок извршења услуге, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 
једнаку најнижу понуђену цену и  исти рок извршења услуге.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. 

 
6.18. 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 021/60-45-587 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 7 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 седам 
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дана пре истека рока за подношење понуде, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења Одлуке о додели уговора, 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. 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 
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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);  
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;  
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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;  
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 
 
 

6.19. 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. 

Изабрани понуђач је дужан да врати наручиоцу потписан и оверен 
уговор о предметној јавној набавци, у року који не може бити дужи од осам 
дана рачунајући од дана достављања уговора на потпис. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5. Закона. 
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Образац бр. 1. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда брoj ________________ од __________________ за јавну набавку 

услуге израде Пројекта саобраћајних и слободних површина са пратећим 
објектима у зони будуће регатне стазе у Бачкој Паланци, ЈН број 15/2018. 
 
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: 
 

 
 

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

 

Лице овлашћено за припремање и 
потписивање понуде 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 

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: набавка услуге израде Пројекта 
саобраћајних и слободних површина са пратећим објектима у зони будуће 
регатне стазе у Бачкој Паланци, ЈН број 15/2018. 
 
 

 
Укупна понуђена  
 цена без ПДВ-а 

 
 

 
Укупна понуђена  
цена са ПДВ-ом 

 

 
Начин и услови плаћања 

 

Начин и услови плаћања: најкасније 45 
дана од дана пријема фактуре и налога 
потписаног од стране овлашћеног лица 
Наручиоца 

 

 
Рок важења понуде 
(не може бити краћи 

од 60  дана од 
дана отварања понуда ) 

 
_____ дана 

од дана отварања понуда 

 
Рок  извршења услуге 

(најкасније 90 календарских 
дана рачунајући од дана 
закључења уговора, али не 
рачунајући време потребно за 
административне процедуре.) 

 

 
 

___ календарских дана, 
рачунајући од дана закључења 

уговора, али не рачунајући време 
потребно за административне 

процедуре. 
 

          Цена је фиксна, не може се мењати за све време трајања уговора. 
 

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. 

 
               

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 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације ( «Сл.гласник РС» 68/2015) достављамо 
образац са структуром трошкова за припремање понуде у  отвореном поступку, 
за јавну набавку услуге израде Пројекта саобраћајних и слободних површина 
са пратећим објектима у зони будуће регатне стазе у Бачкој Паланци, ЈН број 
15/2018. 
 
Понуђач:_______________________________,  из ______________________   
изјављује да је имао следеће трошкове : 

 
 

 
 

НАПОМЕНА: Сходно члану 88. став 2. ЗЈН ( «Сл.гласник РС»124/2012,14/2015 и 
68/2015) 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 обрасца није обавезно. 
 
 
 

                Датум                                     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. 3. 
 

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

 
И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
Понуђач____________________________________________________________ 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да је у 
отвореном поступку јавне набавке услуге израде Пројекта саобраћајних и 
слободних површина са пратећим објектима у зони будуће регатне стазе у 
Бачкој Паланци, ЈН број 15/2018. 
 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
НАПОМЕНА: Попуњен, потписан и оверен „Образац број 3“ – 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. 
 
 
 
                Датум                                     Овлашћено лице  Понуђача 

М. П.  
__________________                         __________________________ 
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Образац бр. 4. 

 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2 ЗЈН 
 

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

 
И З Ј А В У  

 
 

Понуђач___________________________________________________________ 
 
изјављује да је у отвореном поступку јавне набавке услуге израде Пројекта 
саобраћајних и слободних површина са пратећим објектима у зони будуће 
регатне стазе у Бачкој Паланци, ЈН број 15/2018, поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштите животне средине, као и да понуђач 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 овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
                Датум                                     Овлашћено лице  Понуђача 

М. П.  
__________________                         __________________________ 
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Oбразац бр. 5 
СПИСАК - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  

 ТРАЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА  
(2013,2014,2015,2016,2017) 

 

Ред. 
бр. 

НАРУЧИЛАЦ  Број и датум 
уговора 

Предмет  
уговора 

Вредност 
уговора без 

ПДВ-а 

1.  
 

   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

6.  
 

   

7.  
 

   

8.  
 

   

9.  
 

   

10.  
 

   

 
УКУПНО: 

   

 
НАПОМЕНА:  Као доказ уз овај образац потребно је доставити  Потврду 
Наручилаца о  реализованим услугама за наведене године. 
У случају заједничке понуде дозвољено је копирање овог обрасца. 
Oвај образац потребно је копирати и попунити за сваки од наведених 
пројеката, који се тражи као доказ за додатни услов - минимални пословни 
капацитет. 
 
У __________________________ 
 
Дана: ________________________      
 

            Овлашћено лице понуђача                                                                      
                                              М. П.  
                                             ________________________________ 
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Образац број 6. 
 
 

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА/КУПЦА О РЕАЛИЗОВАНИМ УГОВОРИМА  
 

___________________________________________________________________  
(Назив и место наручиоца/купца) 

 
Овим потврђујемо да је: 
  
___________________________________________________________________  

(Назив и седиште понуђача/ пројектанта) 
 
 
За потребе Наручиоца извршио услуге на изради: 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

(Назив извршених услуга-назив пројекта) 
 
 
У вредности од________________________ динара, а на основу уговора 
број________________од ____________године. 
 
Услуге су извршене и пројекат је испоручен дана __________________ године. 
 
Контакт особа Наручиоца:____________________________________________ 
Телефон:__________________________________________________________ 
Е-маил адреса:_____________________________________________________ 
 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 
 
 

 

Место:_____________                                                            Наручилац/Купац 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 

 

 
Напомена: Образац по потреби копирати у потребном броју примерака. 

 

Потврде за референце за  пројектанта морају бити издате од стране 
Наручиоца пројекта.  
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Образац бр. 7. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

Понуђач_____________________________________, изјављује под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу да располаже следећим кадровским 
капацитетом, и то:  
 
 

Ред. 
бр.  

 

Име и презиме  Лиценца број 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

7  
 

 

8  
 

 

9  
 

 

10  
 

 

11  
 

 

12  
 

 

13  
 

 

14  
 

 

15  
 

 

16  
 

 

17 
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18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35  
 

 

 
У __________________________ 
 
Дана: ________________________      
 
 

            Овлашћено лице понуђача   
                                                                                      
                                              М. П.  
                                             ________________________________ 
 
 

Напомена: Образац по потреби копирати у потребном броју примерака. 

Уз образац изјаве обавезно доставити фотокопије М3 образаца- пријаве на 
обавезно социјално осигурање запослених, фотокопије тражених  лиценци са 
потврдама о дужини важења истих и уговор о раду, уговор о делу или уговор 
о радном ангажовању 
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Образац бр. 8. 
 

ПОТВРДА  
НАРУЧИОЦА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  

 

Којом се потврђује  да је понуђач 

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

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

дана ............................................. 2018. године извршио увид и обишао 

локацију, за број ЈН 15/2018, 

 
 

и стекао увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. 
 

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

  

Дана:  
......................................2018. год. 

  

   
   

Представник Понуђача  Представник Наручиоца 
   
     

 (потпис)  МП (потпис) 
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Образац бр. 9. 
 
 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: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Врста предмета: УСЛУГЕ 
Ознака из општег речника набавке:71242000 – израда пројеката и нацрта, процена 
трошкова 
БРОЈ: _______________ 
ДАНА: _______________ 2018. годинe 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 услуге израде Пројекта саобраћајних и слободних површина са пратећим објектима у 

зони будуће регатне стазе у Бачкој Паланци 
број ЈН 15/2018 

 
Закључен дана ___________ 2018. године, у Бачкој Паланци , између: 

 
1. Општинске управе Општине  Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, ПИБ 

102102032, матични број 08070687, коју заступа Заменик Начелника општинске 
управе Рајка Појужина, дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац)  
и 

2. __________________ из ______________, улица _____________ број _____, 
ПИБ _________, матични број _________, врста предузећа __________ , текући 
рачун број _____________________, који се води код 
_________________________ банке, кога заступа ______________ (у даљем 
тексту: Добављач). 
 
НАПОМЕНА: У случају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно 
као понуђачем из  групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив 
подизвођача, односно понуђача из групе понуђача. 
 

Предмет уговора 
         Члан 1. 

    Предмет уговора је набавка услуге израде Пројекта саобраћајних и 
слободних површина са пратећим објектима у зони будуће регатне стазе у Бачкој 
Паланци, на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке велике вредности 
услуга, број ЈН 15/2018, а у свему према усвојеној понуди Понуђача,  број ________ 
од____________ године, обрасцу структуре цене, који су у прилогу и чине саставни 
део овог Уговора, као и свим осталим прихваћеним елементима понуде Добављача. 
 
 

Вредност услуга 
     Члан 2. 

 Уговорне стране прихватају цену коју је Добављач дао у понуди, која је 
саставни део овог Уговора.  
 Укупна вредност уговорених услуга је ____________________ динара без ПДВ-
а, односно ______________ динара са ПДВ-ом. 

http://www.backapalanka.rs/
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 Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током извршења уговора.   
 

     Плаћање 
     Члан 3. 

Плаћање за извршене услуге извршиће у року од најкасније 15 дана од дана 
предаје Пројекта саобраћајних и слободних површина са пратећим објектима у зони 
будуће регатне стазе у Бачкој Паланци и пријема фактуре. 
 Плаћање се врши на рачун Понуђача број: ___________________, који се води 
код _________________________ банке. 
 
 

      Рок извршења 
      Члан 4. 

 Почетак Израде Пројекта саобраћајних и слободних површина са пратећим 
објектима у зони будуће регатне стазе у Бачкој Паланци, а на основу спроведеног 
отвореног поступка јавне набавке велике вредности је одмах после закључења овог 
Уговора. 

Рок израде и предаје Пројекта саобраћајних и слободних површина са 
пратећим објектима у зони будуће регатне стазе у Бачкој Паланци је _____  
календарских дана рачунајући од дана закључења уговора, али не рачунајући време 
потребно за административне процедуре. 
 Пројекат је потребно израдити у 4 штампана примерка и 4 примерака у 
дигиталној форми. 
 

         Обавезе Понуђача       
Члан 5. 

 Добављач се обавезује да ће услуге из члана 1. овог Уговора изврши 
квалитетно и у року у складу са понудом и конкурсном документацијом, те у складу са 
важећим техничким прописима и стандардима за ову врсту услуга. 
 

Члан 6. 
Добављач се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 

(седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за 
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први 
позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног 
рока за вршење услуга. Добављач може поднети гаранцију стране банке само ако је 
тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 
3 (инвестициони ранг). 
 
 

Уговорна казна и накнада штете                                                                                                                                    
        Члан 7.    

Уколико Добављач прекорачи рок за израду и предају Пројекта саобраћајних и 
слободних површина са пратећим објектима у зони будуће регатне стазе у Бачкој 
Паланци својом кривицом, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % 
од укупно уговорене вредности услуга без ПДВ-а за сваки дан закашњења, с тим што 
укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених услуга 
без ПДВ-а. 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 
Добављача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
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       Члан 8. 
 Ако Наручилац због закашњења Добављача у испоруци Пројекта саобраћајних 
и слободних површина са пратећим објектима у зони будуће регатне стазе у Бачкој 
Паланци,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене 
штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.      
 

                 Завршне одредбе                     
                 Члан  9. 

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

Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана када 
Добављач прими обавештење о раскиду уговора од стране Наручиоца. 
          

Члан  10. 
             
 Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису 
дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим 
односима. 

           Члан 11. 
 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове поводом реализације 
обавеза утврђених овим Уговором решавају споразумно, а уколико до споразума не 
дође, надлежан је  суд у Новом Саду.                                                                               
 

Члан 12. 
 

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

   
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. 10. 
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ  
 

И 
 

OБРAЗAЦ СTРУКTУРE ЦEНE  
 

СA УПУTСTВOM  
 

КAКO ДA СE ПOПУНИ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 

 

Отворени поступак јавне набавке услуге израде Пројекта саобраћајних и 
слободних површина са пратећим објектима у зони будуће регатне стазе у 
Бачкој Паланци, број ЈН 15/2018.  

 

 
1. 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

_______________ динара 

 
2. 

 
 ПДВ 
 

 
_________________динара 

 
 
3. 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 
 

_______________ динара 

 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 
 у ред 1. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а; 
 у ред 2. уписати износ ПДВ-а на укупну цену; 
 у ред 3. уписати укупну цену са ПДВ-ом; 

 
 
 
У __________________________ 
 
Дана: ________________________      
 

              Овлашћено лице понуђача 
                                                                                      
                                              М. П.  
                                             ________________________________ 
 
 
 
 

 


