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 На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” број 86/2015), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број IV-404-2/2019-92, од 03.04.2019. године 
и Решења о образовању комисије за јавну набавку број IV-404-2/2019-93, од 
03.04.2019. године, припремљена је: 
  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за поступак јавне набавке мале вредности -  

набавка радова на санацији отвореног спортског терена за кошарку у 
Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра 

 
Редни број јавне набавке 11/2019 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.1. Подаци о наручиоцу 

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

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 
 
 Предметна јавна набавка радова, број 11/2019 – спроводи се у поступку 
јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набавке. 
 

1.3. Подаци о предмету јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке је набавка радова на санацији отвореног спортског 
терена за кошарку у Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра. 
  Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 
 

1.4.  Контакт (лице или служба)  

 

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

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

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

 
Јавна набавка радова, број 11/2019 – набавка радова на санацији 

отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра. 
Ознака из општег речника набавке: 45236119 радови на обнављању 

спортских терена. 
 

2.2. Партије 
 

Набавка није обликована по партијама.   
 

3. ВРСТА  И  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 
 

Врста и спецификација радова  и технички услови који су предмет јавне 
набавке, детаљно су приказани у делу – Спецификација радова и Образац 
структуре цене са упутством како да се попуни  „Образац број 9.“  

 

http://www.backapalanka.rs/
mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
За ову јавну набавку није потребна техничка документација. 
 
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  

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); 
 

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

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2. и 4. Закона о 
јавним набавкама. 
 

5.2. Доказивање испуњености обавезних услова 
 

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

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. 

Понуђач  је дужан да наведе да је  изричито  поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима  
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рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде (чл.75. став 2. Закона). 

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

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

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

5.3.  Додатни услови 
 

 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан чланом 76. 
Закона, и то да:  

 
5.3.1.  располаже неопходним минималним финансијским капацитетом: 

 

-понуђач није био у блокади у последњих 12 месеци, рачунајући од 

месеца који претходи месецу у ком је објављен Позив за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки 

5.3.2. располаже неопходним минималним кадровским  капацитетом:  
 

  -најмање једно запослено лице, које мора поседовати VII степен стручне 
спреме, одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима нискоградње са важећом  
лиценцом број 412 или одговорни извођач радова саобраћајница са 
важећом  лиценцом број 415 

 
5.4. Доказивање испуњености додатних услова 

 
          У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач 
доказује испуњеност додатног услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, 
достављањем следећих  доказа: 
 
5.4.1. Неопходан минимални финансијски капацитет 

 

- Потврда Народне банке о броју дана неликвидности у претходних 12 

месеци рачунајући од месеца који претходи месецу у ком је објављен Позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки (април 2018.- март 2019.) 
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5.4.2. неопходан минимални кадровски  капацитет:  
 

- за најмање једно запослено лице, које мора поседовати VII степен стручне 
спреме, одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима нискоградње са важећом  
лиценцом број 412 или одговорни извођач радова саобраћајница са 
важећом  лиценцом број 415, доставити Уговор о раду или уговор о 
ангажовању лица у складу са Законом о раду и  фотокопију лиценце са 
потврдом о дужини важења исте. 

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе и обрасце.  . 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом везане за обавезне услове, ако 
понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 
оквиру услова јавно доступни. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 
6.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда 

 
- Понуђач подноси понуду 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. 

Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су 
уписани мимо образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.  
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Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, 
упутства, спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале 
обрасце, приложи захтеване изјаве, документа, те тако комплетирану понуду 
достави у року дефинисаном конкурсном документацијом.  

Приложену Спецификацију радова попунити на местима где је то 
предвиђено, за све ставке, јер ће у супротном понуда бити одбијена као 
неодговарајућа. 

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

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

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

Није дозвољено подношење понуде у електронском облику. 
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се непосредно 

или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, 
на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка 
Паланка, канцеларија број 19, са назнаком: „Не отварај - Понуда за набавку 
радова на санацији отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри на к.п. број 
365, к.о. Гајдобра, број ЈН 11/2019“, у року од 13 (тринаест) дана од дана 
објављивања  позива и конкурсне документације на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца, односно до 16.04.2019. године до 11,00 часова.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 16.04.2019.  
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. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника 
у заједничкој понуди. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у 
којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

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

 
 Понуда мора да садржи: 
 

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

 Попуњен, потписан и оверен Образац понуде  – „Образац број 1.“ 
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 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о испуњавању услова из 
члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. Закона о ЈН - „Образац број 2“, попуњава, 
потписује и оверава овлашћено лице понуђача  односно овлашћено лице 
сваког понуђача из  групе понуђача, уколико понуђач не  наступа 
самостално 

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

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

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

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

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о  финансијском обезбеђењу 
-  „Образац број 7“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице 
понуђача односно овлашћено лице из  групе понуђача, уколико понуђач 
не  наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора - „Образац број 8“  

 Попуњена, потписана и оверена Спецификација радова и образац 
структуре цене са упутством како да се попуни – „Образац број 9“ 

 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке 
понуде 

 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
 

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

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

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

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

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

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

Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за 
подношење понуда, односно 16.04.2019.  године у просторијама Општине Бачка 
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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 на адресу наручиоца са ознаком на коверти: «измена понуде», 
«допуна понуде» или «опозив понуде» за јавну набавку - „Не отварај- понуда за 
набавку радова на санацији отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри на 
к.п. број 365, к.о. Гајдобра, број ЈН 11/2019“. 

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да 
мења своју понуду. 

 
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 подизвођача 
достави Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона о ЈН – 
„Образац број 3“, из члана 75. став 1. тачке 1. ,2. и 4. Закона о јавним набавкама. 
 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.  
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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 додатне услове могу испунити заједно. 
 Група понуђача је дужна да достави Образац изјаве о испуњавању 
обавезних услова – „Образац број 2.“, из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН , 
потписан и оверен од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

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, рок важења понуде и гаранција 
 

Начин и услови плаћања: уговорена вредност радова плаћа се на основу   
окончане ситуације, на основу стварно изведених радова и јединичних цена 
датих у понуди, у року од најкасније 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема 
исправне фактуре  оверене од стране надзорног органа. 

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. 
Гарантни рок: 24 месеца од дана када је извршена примопредаја свих 

уговорених радова. 
 

6.9. Рок  завршетка радова 
 

Рок завршетка радова: најкасније 15 календарских дана од дана увођења 
понуђача у посао. 
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6.10. Место  извођења радова 

 
Место извођења радова: Отворени спортски терени за кошарку у Гајдобри 

на к.п. број 365, к.о. Гајдобра. 
 

6.11. Валута 
 

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да 
ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.  

Цена мора бити фиксна, не може се мењати за све време трајања уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 

у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

6.12. Заштита података  
 

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

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

 
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуда на адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог 
број 16, 21400 Бачка Паланка. 

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

 Наручилац је дужан да у року од  3 дана од дана пријема захтева, одговор 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом «Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна 
набавка број 11/2019». 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре дана истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
 

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

 
  После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда 
да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и увид и 
контролу код понуђача односно његовог подизвођача. 
 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 
потребно извршити контролу, увид код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, 
односно да омогући наручиоцу контролу, увид код понуђача, као и код његовог 
подизвођача. 

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

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
6.15. 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 
завршетка радова.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок 
завршетка радова, 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 завршетка радова.Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача,и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 
папир.Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор.Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 

 
6.16. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

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

кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 



Радови на санацији отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри  
на к.п. број 365, к.о. Гајдобра 

Страна 13 од 47 
 

рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде („Образац број 6“). 

 
6.17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица 
 

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

6.18. Захтев за заштиту права 
 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 
167. Закона о јавним набавкама.  

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 3 дана пре 
истека рока за подношење понуде,  и уколико  је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три дана 
пре истека рока за подношење понуде, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење Захтева за 
заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 



Радови на санацији отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри  
на к.п. број 365, к.о. Гајдобра 

Страна 14 од 47 
 

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

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

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

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

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

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

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога;  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права;  
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке.  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), 
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. 
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Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на 
број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и 
знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу од:  
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда;  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 
и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда 
и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;  
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 
120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;  
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.  
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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.  
 

6.18.Обавештење о року за закључење уговора 
 

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

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 број  1. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда брoj ________________ од __________________ за јавну набавку 

радова на санацији отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри на к.п. број 
365, к.о. Гајдобра, број  ЈН 11/2019. 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача 
 (e-mail): 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

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

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 

Лице овлашћено за припремање и 
потписивање понуде 

 

Интернет страница на којој су 
докази из члана 77. став 1. тачке 1. 
до 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 радова на санацији отвореног 
спортског терена за кошарку у Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра, број  ЈН 
11/2019. 

 

Понуђена цена 
 без ПДВ-а 

 
 

Понуђена цена 
са ПДВ-ом 

 

 

 
 

Начин и услови плаћања: 
 

 Уговорена вредност радова плаћа се на 
основу   окончане ситуације, на основу 
стварно изведених радова и јединичних 

цена датих у понуди, у року од најкасније 45 
(четрдесетпет) дана од дана пријема 
исправне фактуре  оверене од стране 

надзорног органа 

Рок завршетка радова 
(најкасније 15 

календарских дана од дана 
увођења понуђача у посао) 

 
_________________ 

календарских дана од 
дана увођења понуђача у посао 

 
Место извршења радова  

 

 
Отворени спортски терени за кошарку у 
Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра. 

 

Рок важења понуде: 
(не може бити краћи од 60 

дана од дана отварања 
понуде) 

 
_______ дана од 

дана отварања понуда 
 

Гарантни рок 24 месеца од дана када је извршена 
примопредаја свих уговорених радова 

Цена је фиксна, не може се мењати за  време трајања уговора. 
 
Датум          Овлашћено лице  Понуђача 

    М. П.  
_______________________          _____________________________ 
 
Напомена:  
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 број 2. 
 
 
 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА 
 ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О ЈН 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач  ______________________________________________________, 
у поступку јавне набавке радова на санацији отвореног спортског терена за 
кошарку у Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра, број  ЈН 11/2019, испуњава све 
услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то обавезне услове: 
 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији) 
 

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

 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
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Образац број 3. 
 
 

 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 75.  ЗАКОНА О ЈН  

 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач_____________________________________________________, 
у поступку јавне набавке радова на санацији отвореног спортског терена за 
кошарку у Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра, број  ЈН 11/2019, испуњава све 
услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то обавезне услове: 
 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 
када има седиште на њеној територији). 
 

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

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

 
       

           
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ( «Сл.гласник РС» 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације («Сл.гласник РС» 86/2015) достављамо 
образац са структуром трошкова за припремање понуде у поступку јавне набавке 
мале вредности, за набавку радова на санацији отвореног спортског терена за 
кошарку у Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра, број  ЈН 11/2019. 

 
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у 

предметној јавној набавци,  
Понуђач:_______________________________,  из ______________________   
изјављује да је имао следеће трошкове : 

 

 
 

НАПОМЕНА: 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. 
 
 
 Место:_____________                                                 Овлашћено лице  Понуђача 
 
Датум:_____________                         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 број 5. 
 
 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________ 
       (назив понуђача) 
даје: 

 
 

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам у 
поступку јавне набавке радова на санацији отвореног спортског терена за 
кошарку у Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра, број  ЈН 11/2019., 

 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
Попуњен, потписан и оверен „Образац број 5.“ – Изјава о независној понуди од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, уколико понуду 
подноси група понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                Овлашћено лице  Понуђача          
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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  Образац број 6. 
 
 

 

 

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

 
 

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

 
И З Ј А В У  

 
 

Понуђач________________________________________________________ 
у поступку јавне набавке радова на санацији отвореног спортског терена за 
кошарку у Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра, број  ЈН 11/2019., поштовао је 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. 

 
 

 
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац 
попуњава, потписује и оверава и овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                  Овлашћено лице  Понуђача  
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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Образац број 7. 
 

   
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  
О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 
У складу са чланом 61. став 7.  Закона,  ________________________________,  
                                                                                           (Назив понуђача) 

даје:  
 
 

 
ИЗЈАВУ 

О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 
 
 
 

 Обавезујем се  да ћу у тренутку закључења уговора предати наручиоцу 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то  бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту ћу  доставити попуњено и 
оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи 
у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од дана 
истека уговора. Наручилац ће уновчити меницу у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
  
  
 
 
 
Место:_____________                                                        Овлашћено  лице                 
              понуђача               
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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Образац број 8. 

 
Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 
Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 
Врста поступка јавне набавке:ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
Врста предмета: РАДОВИ 
Ознака из општег речника набавке: 45236119 радови на обнављању спортских 
терена 
БРОЈ:IV-404-2/2019-_  
ДАНА: _______________ 2019. годинe 
 

МОДЕЛ  УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ- 
набавка радова на санацији отвореног спортског терена за кошарку у 

Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра 
 

број  ЈН 11/2019 
 

Закључен у Бачкој Паланци, дана _______________ 2019. године између: 
 

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

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

Члан 1. 
(Опште одредбе) 

 
Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
(«Службени гласник Републике Србије» бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео 
поступак јавне набавке мале вредности за набавку радова на санацији отвореног 
спортског терена за кошарку у Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра, редни број 
ЈН 11/2019. 

- Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца, дана 03.04.2019. године, а према конкурсној 

http://www.backapalanka.rs/
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документацији број IV-404-2/2019-94, (у даљем тексту: Конкурсна документација), 
која у прилогу чини саставни део овог уговора;  
- да је Извођач доставио прихватљиву понуду која је код Наручиоца заведена 
под бројем __________ дана __.__.2019. године (у даљем тексту: Понуда), која у 
прилогу чини саставни део овог Уговора;  
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, донео 
Одлуку о додели уговора Извођачу под бројем __________ дана ___.___.2019. 
године. 

Члан 2. 
 

Предмет  уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са 
јавном набавком на извођењу радова  на санацији отвореног спортског терена за 
кошарку у Гајдобри на к.п. број 365, к.о. Гајдобра (у даљем тексту: радови), у 
свему према спецификацији Конкурсне документације и Понуди Извођача, из 
поступка јавне набавке мале вредности, број ЈН 11/2019. 

Обавезује се Извођач да за потребе Наручиоца изврши  радове у свему 
према спецификацији Конкурсне документације и Понуди Извођача, из става 1. 
овог члана, а која чини саставни део овог уговора. 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши  
грађевинско-занатске и друге радове и све друго неопходно за потпуно 
извршење радова који су предмет овог уговора. 
 

Члан 3. 
 

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи 
_____________________ динара без ПДВ-а, односно ___________________ 
динара са ПДВ-ом. 
 Цена је фиксна и не може се мењати за свe време трајања уговора. 
 Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, 
цена обухвата и трошкове организације извођења радова, осигурања и све 
остале зависне трошкове Извођача. 
 Након закључења овог уговора, вредност изведених радова ће бити 
утврђена на основу стварно изведених радова и јединичних цена датих у понуди 
Извођача наведеној у члану 1. овог уговора, а до износа уговорене вредности 
радова.  

Члан 4. 
(рок и начин плаћања) 

 
Уговорне стране уговарају следећи начин плаћања: 

 Начин и услови плаћања: уговорена вредност радова плаћа се на основу   
окончане ситуације, на основу стварно изведених радова и јединичних 
цена датих у понуди, у року од најкасније 45 (четрдесетпет) дана од дана 
пријема исправне фактуре  оверене од стране надзорног органа 

 Уз окончану ситуацију се доставља Записник о примопредаји изведених 
радова потписан од стране надзорног органа и Извођача, којим се верификује да 
су радови извршени на уговорени начин.  
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 Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача број ____________________ 
који се води код _________________ банке. 
 Извођач је дужан да фактуру достави искључиво у динарском износу.  
 Извођач се обавезује да на фактури унесе број под којим је Уговор 
заведен код Наручиоца (заводни број Наручиоца).            
 

Члан 5.  
(рок завршетка радова) 

 
 Извођач се обавезује да изврши уговорене радове из члана 2. овог 
уговора у року од   ____ календарских дана, од дана увођења понуђача у посао . 
 О изведеним радовима води се  грађевински дневник. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности 
Наручиоца. 

Члан 6.  
(уговорна казна) 

 
 Уколико Извођач  не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 
Наручиоцу  уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 
вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ 
обрачунат по овом основу већи од 5% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, 
Наручилац може једнострано раскинути Уговор и активирати соло меницу за 
добро извршење посла и испуњење уговорних обавеза. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног 
пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених 
радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну 
накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом. 

 
Члан 7. 

 (обавезе Извођача) 
 

Извођач се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким 
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда 
Наручиоцу,  као и : 
1)   да пре почетка радова Наручиоцу  достави решење о именовању одговорног  

Извођача радова;     
2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и 

брижљиво проучи;  
3) да у року од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора достави стручном 

надзору динамички план са роковима извођења радова по позицијама из 
понуде и завршетак укупних радова. Динамички план прави Извођач радова 
на који сагласност даје надзорни орган. Уколико се не усагласе рокови 
завршетка радова по позицијама и укупних радова Извођача радова и 
надзорног органа, усвајају се рокови које је дао надзорни орган. 

4) да се строго придржава мера заштите на раду;  
5) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове 

и да је спреман за њихову примопредају; 
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6) да изводи радове према документацији и понуди , у складу са прописима, 
стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за 
поједине врсте радова, инсталацију и опреме; 
7) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену 
испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором 
преузетих радова; 
8) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће  
обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац  
ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче 
безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за 
време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 
9) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима  
Републике Србије; 
10)  да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
11) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 
квалитета употребљеног материјала; 
12)  да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца 
радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од 
конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно 
извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, 
уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у 
погледу уговорених рокова извођења радова; 
13)  да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више 
извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то 
уколико не испуњава предвиђену динамику; 
14) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим 
да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да 
приступи у року од 5 дана; 
15) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног 
материјала, инсталација и опреме. 
16) да Извођач , отклони све евентуално начињене штете на постојећим 
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама 
 

Члан 8. 
(обавезе Наручиоца) 

 
 Наручилац  ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем 
уговорних обавеза Извођача радова. 
 Наручилац  се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му 
техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз објекту. 
 Наручилац  се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и 
коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 
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Члан 9. 

(Евентуалне примедбе и предлози Надзорног органа) 
 

 Извођач  је дужан да поступи по примедбама и захтевима надзорног 
органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене 
примедбе и то на сопствени трошак. 
 

Члан 10. 
(Финансијско обезбеђење) 

 
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда 

наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 
печатом и потписана од лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења менице је 30 дана дужи од дана истека уговора. Наручилац ће уновчити 
меницу у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 

 
.Члан 11. 

(Гаранција за изведене радове и гарантни рок) 
 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у 
складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које 
онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну 
употребу, односно употребу одређену уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи 24 месеци  и рачуна се 
од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и 
материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума 
примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о 
гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, атесте 
прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач  је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу 
у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао 
својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од 
пријема писаног захтева од стране Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од 
извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица 
неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег 
квалитета. 

 
 
 
 



Радови на санацији отвореног спортског терена за кошарку у Гајдобри  
на к.п. број 365, к.о. Гајдобра 

Страна 32 од 47 
 

 
Члан 12. 

(Квалитет уграђеног материјала) 
 

Укупан уграђени материјал  и опрема морају одговарати стандарима и 
техничким прописима који важе за уграђени материјал и опрему.  
 У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу 
квалитета. 
 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 
материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не 
одговара квалитету. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена 
безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача  да их о свом 
трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним 
одредбама. Уколико Извођач  у одређеном року то не учини, Наручилац има 
право да ангажује друго лице на терет Извођача. 
 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са 
законом којим се уређује планирање и изградња.  
 Извођач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што 
је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 
 

Члан 13. 
(Примопредаја изведених радова) 

 
Примопредаја објекта врши се по завршетку изведених свих радова. 

 Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са 
понудом, одобрењем за изградњу и техничком документацијом, као и са 
техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, 
односно материјала, опреме и инсталација. 
 Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 
(петнаест) дана од завршетка радова. 
 Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је 
чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача, уз 
присуство Стручног надзора. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји. 
 Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре 
техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим 
атестима за уграђени материјал и извештајима. 
 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или 
приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако 
их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те 
недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова. 
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће 
учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  
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Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном 
року.  

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача  
примити на коришћење изведене радове. 

 
Члан 14. 

(Раскид Уговора) 
 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико 
Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских 
дана. 
           Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико 
извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 
квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по 
примедбама стручног надзора, у односу на динамички план. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу 
грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова 
дуже од 10 (десет) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи 
радове у складу са понудом и пројектно-техничком документацијом или из 
неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 
 Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка 
средстава за његову реализацију. 
 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије 
извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити 
Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу 
са Уговором. 
 Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и 
доставља се другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове 
обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног 
објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, 
потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа. 

 
Члан 15. 

(Сходна примена других прописа) 
 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се 
одговарајуће одредбе закона којим се уређују облигациони односи. 
 

Члан 16. 
(Саставни део уговора) 

 
Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
-   техничка документација 
-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године 
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Члан 17. 

(Решавање спорова) 
 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у 

Новом Саду. 
 

Члан 18. 
(Број примерака уговора) 

 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнака примерка, од којих свака 

страна задржава по 2 (два) примерка. 
 

Члан 22. 
(Ступање на снагу) 

 
 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а 
ступа на снагу даном потписивања истог.  
 
 
 
ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА               ЗА НАРУЧИОЦА 
 
________________________        ______________________ 
 
 
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 број 9. 
 
  
 
                                     
 
 

 

Спецификација  
радова  

 и 
 Образац структуре цене  

са упутством  
како да се попуни 
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ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
 
1.1. ИСКОЛЧАВАЊЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ И ОБЈЕКAТА 
 
Пре почетка радова извођач је дужан да изврши потребна обележавања објекта. 
Обележавање извршити на основу плана обележавања из пројекта. Приликом 
извођења радова осигурати и чувати полигоне тачке, репере и сталне тачке. 
 
Обрачун изведених радова врши се по m2 исколчене трасе. 
 
1.2. РУШЕЊЕ ДЕЛА ПОСТОЈЕЋЕГ ОТВОРЕНОГ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА 
 
На деловима отвореног спортског терена на коме је дошло до оштећења 
постојеће бетонске конструкције, односно доњег носећег слоја - што се 
манифестује појавом пукотина у слоју асфалт бетона, потребно је извршити 
рушење дела постојеће конструкције спортског терена и заменити доњи носећи 
слој квалитетнијим материјалом. Рушење дела постојеће бетонске конструкције 
извршити машинским путем заједно са подлогом, која је просечне дебљине до 
d=20cm, различитих састава. Материјал добијен рушењем, утоварити у 
транспортно средство, транспортовати до депоније коју одреди надзорни орган, 
истоварити и распланирати. 
 
Обрачун изведених радова врши се по m2 порушеног постојећег отвореног 
спортског терена за сав рад, материјал и транспорт, а према горњем опису. 
 
1.3. СТРУГАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СЛОЈА АСФАЛТ БЕТОНА НА ОТВОРЕНОМ 
СПОРТСКОМ ТЕРЕНУ 
 
Потребно је обавити стругање постојећег слоја асфалт бетона на отвореном 
спортском терену у слојевима дебљине око 3 - 5cm. Стругање, односно 
храпављење, извести да би се добила квалитетнија веза између постојеће 
површине отвореног спортског терена и новог слоја асфалта. Истругани 
материјал одвести на место одређено пројектом или по налогу надзорног органа. 
 
Обрачун изведених радова врши се по m2 истругане површине, а у цену је 
урачунато и одношење иструганог материјала. 
 
1.5. УКЛАЊАЊЕ И ПОНОВНО ПОСТАВЉАЊЕ КОШЕВА 
 
Извршити уклањање постојећих кошева са кошаркашког терена како би се 
извели радови на санацији отвореног спортског терена за кошарку. Сав 
материјал треба уклонити, утоварити у возило, превести до депоније према 
упутству надзорног органа, истоварити и сложити. Након извођења радова на 
санацији отвореног спортског терена за кошарку уклоњене кошеве потребно је 
поставити на првобитно место. 
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Обрачун изведених радова врши се на основу свих трошкова демонтаже и 
поновног постовљања кошева. 
 
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 
2.1. ОТКОП ХУМУСА 
 
Опис, обим и садржај радова 
 
Рад представља површински откоп хумуса добијен при ископу у широком откопу 
на траси и позајмишту, као и испод насипа дебљине до 40cm, са транспортом, 
или гурањем машинским путем у депонију са стране, у појасу путног земљишта. 
Сав рад мора да буде изведен у складу са пројектом и овим техничким 
условима, односно SRPS U.E1.010. 
 
Извођење радова 
 
Површински откоп хумуса се изводи где год је потребно ради припреме 
темељног тла. Хумус треба откопати до носивог тла. Ископани материјал 
депоновати уз трасу, изван површине темељног тла, тако да каснији приступ до 
њега и употреба, буду неометани. Транспорт (гурање) материјала мора да буде 
пажљиво извршено и његов квалитет очуван ради каснијег коришћења при 
озелењавању косина. Мора да буде тако депонован да не спречава одвођење 
површинске воде и угрози стабиност косина. 
 
Мерење 
 
Овај рад се не мери ради плаћања, али се у попречне профиле уцртавају 
изведене дебљине хумусног слоја. 
 
Плаћање 
 
Плаћање се обавља по m3 скинутог самониклог хумуса са одгуривањем до 10m, 
за сав рад и материјал. 
 
2.2. ИСКОП У ШИРОКОМ ОТКОПУ 
 
Обим и садржај радова 
 
Рад обухвата све широке откопе свих врста земљаних материјала са одвозом 
(гурањем) ископаног материјала у насипе, депоније. 
 
У те радове су укључени сви откопи засека, усека, позајмишта, корекције 
водотока, девијација путева, као и широки откопи при извођењу објеката. 
Сви ископи треба да буду извођени према предвиђеним нагибима и котама из 
пројекта, узимајући у обзир захтеване карактеристике за наменску употребу 
ископаног материјала. 
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Прописи за извођење радова 
 
Треба користити стандард SRPS U.E1.010 - Земљани радови на изградњи 
путева. 
 
Извођење радова 
 
Овакве врсте ископа треба обављати употребом механизације и других 
средстава да би ручни рад био минималан. 
Ископи у тврдом каменитом материјалу изводе се машинским бушењем, 
дубинским и обичним минирањем, поновним минирањем већих стена, уколико је 
захтевана наменска употреба ископаног материјала. 
 
Извршити ископ у широком откопу према пројектованим котама и нагибима 
према попречним профилима. Пре отпочињања ископа проверити истакнуте 
маркације попречних профила. Предвиђено је да се 95% ископа изврши 
машинским путем, а 5% ручно. Ископани земљани материјал нагурати у фигуре 
погодне за утовар. 
 
Мерење 
 
Мерење количина за обрачун се ради на основу стварних количина ископа, 
мерених у самониклом стању са уклоњеним хумусом, а на основу попречних 
профила и по коначном ископу у оквиру пројекта (промена) које је одобрио 
надзорни орган. 
 
Плаћање 
 
Плаћање се обавља по m3 ископаног самониклог материјала са гурањем до 20m, 
припремљеног за транспорт. 
 
2.3. ПЛАНИРАЊЕ И ВАЉАЊЕ ПОСТЕЉИЦЕ 
 
Обрада постељице састоји се од планирања постељице по пројектованим 
котама и допунског збијања на целој ширини планума до тражене збијености. 
Завршно ваљање извршити глатким ваљком да би се добила равна површина 
постељице, при чему се дозвољавају одступања од ±2cm у односу на 
пројектоване коте. Испитивање збијености постељице вршити опитном кружном 
плочом пречника 30cm, при чему се захтева минимална вредност модула 
стишљивости Msmin=25MN/m2. 
 
Обрачун изведених радова врши се по m2 за сав рад и материјал, са контролним 
испитивањима. 
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2.4. ХУМУЗИРАЊЕ РАВНИХ И КОСИХ ПОВРШИНА И БАНКИНА 
 
Рад обухвата хумузирање равних површина, косина усека и насипа и банкина, са 
потребним затравњавањем, у слојевима 15 - 30cm. Хумузирање површина 
извршити хумусом који је претходно скинут са трасе и депонован у фигуре. 
Уколико је хумус на депонији сув треба га при наношењу разастирати и квасити 
водом. После разастирања и планирања слоја хумуса приступити његовом лаком 
сабијању. Уколико нема довољно хумуса на лицу места исти допремити из 
позајмишта или са места које одреди надзорни орган. Допрема материјала из 
позајмишта обрачунава се посебно по позицији транспорта земљаних 
материјала. 
 
Обрачун изведених радова врши се по m2 хумузиране и затрављене површине, а 
ценом израде обухваћен је сав рад и материјал. 
 
2.5. РАЗАСТИРАЊЕ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ДЕПОНИЈИ 
 
Вишак хумуса и ископаног земљаног материјала до IV категорије који је довежен 
на депоније, разастирати на депонији у слојевима и грубо испланирати према 
упутству надзорног органа. 
 
Обрачун изведених радова врши се по m3 самониклог разастртог материјала, за 
сав рад и материјал. 
 
2.6. ТРАНСПОРТ ЗЕМЉАНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 
Вишак ископа хумуса и земљаног материјала, те допрема материјала из 
позајмишта за израду насипа или хумузирање до IV категорије, утоварити и 
транспортовати до депоније или пак до места уграђивања, на даљине из 
предрачуна радова. Ова позиција обухвата утовар у возила, превоз, истовар и 
грубо разастирање. 
 
Обрачун изведених радова врши се по m3 утовареног, превезеног, истовареног и 
грубо разастртог материјала у самониклом стању. 
 
 
3. ИЗРАДА КОНСТРУКЦИЈЕ ОТВОРЕНИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА 
 
3.1., 3.2. ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ (ДОЊА ПОДЛОГА) ОД НЕВЕЗАНОГ КАМЕНОГ 
МАТЕРИЈАЛА 
 
Опис 
 
Позиција обухвата набавку, довоз, уграђивање, грубо разастирање и фино 
разастирање, евентуално квашење, те збијање носећег слоја од невезаног 
каменог материјала, према димензијама и посебним захтевима датим у пројекту. 
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Извођење 
 
Доњи носећи слој уграђује се на претходно изведен слој који мора да буде 
припремљен према захтевима из ових техничких услова. Тек када надзорни 
орган прими претходни слој и одобри рад, може почети навожење материјала за 
доњи носећи слој. Возила са блатњавим точковима не смеју да се возе по 
разастртом или сабијеном материјалу. Након навожења, материјал разастрти и 
фино испланирати, у дубини потребној да се након сабијања добије слој 
пројектоване дебљине. У раду треба пазити да не дође до сегрегације 
материјала. Сабијање се врши одговарајућим средствима. Сабијени слој мора да 
има пројектоване коте, ширину и пад, како је дато у пројекту. 
 
Квалитет основних материјала 
 
За израду доњег носећег слоја може да се примени природни или сепарисани 
шљунак, као и дробљени камени агрегат, а у зависности од пројектног решења. 
Контролу квалитета при претходним испитивањима извршити по следећим 
прописима: 
SRPS B.B0.001 Природни агрегат и камен; узимање узорака 
SRPS B.B8.002 Испитивање постојаности камена на мразу 
SRPS B.B8.010 Одређивање воде коју упија природни камен 
SRPS B.B8.012 Природни камен, испитивање чврстоће на притисак 
SRPS B.B8.030 Запреминска маса агрегата са порама и шупљинама 
SRPS B.B8.031 Упијање воде агрегата 
SRPS B.B8.032 Запреминска маса камена, порозност и густина камена 
SRPS B.B8.036 Одређивање честица у агрегату које пролазе кроз сито отвора 
0,02mm 
SRPS B.B8.037 Одређивање трошних зрна у крупном агрегату 
SRPS B.B8.038 Садржај глине и муљевитих састојака 
SRPS B.B8.045 Испитивање отпорности камена и каменог агрегата према 
хабању (Los Angeles) 
SRPS B.B8.047 Дефиниција облика и изгледа површине зрна каменог агрегата 
SRPS.B.B8.048 Испитивање облика зрна каменог агрегата 
SRPS U.B1.012 Одређивање влажности 
SRPS U.B1.016 Одређивање запреминске масе тла 
SRPS U.B1.018 Одређивање гранулометријског састава и честица мањих од 
0,08mm аерометрисањем (или по SRPS B.B8.036) 
SRPS U.B1.038 Одређивање оптималне садржине воде 
SRPS U.B1.042 Одређивање калифорнијског индекса носивости. 
 
Испитивања се врше за сваку промену материјала. 
 
Критеријуми за оцену квалитета материјала 
 
Невезани камени агрегат који се користи за израду ових слојева мора да 
задовољи захтеве у погледу: 

- физичко - механичких и минералошко - петрографских карактеристика саме 
стене и агрегата; 
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- гранулометријског састава; 

- носивости; 

- садржаја органских материја и лаких честица. 
 
Физичко - механичка својства камена од којег се производи дробљени агрегат: 
 

Средње чврстоће на притисак у сувом 
стању 

мин. 120MPa 

Упијање воде (% масе) 1% 

Постојаност на смрзавање (25 циклуса 
смрзавања) 

Камен је постојан на смрзавање ако је 
пад средње чврстоће на притисак 
после смрзавања до 20% у односу на 
средње притисне чврстоће у сувом 
стању. 

Минералошко - петрографски састав 

Камен може да буде еруптивног, 
седиментног, метаморфног порекла. 
Не дозвољава се присуство лапораца, 
глинених шкриљаца, меких и 
глиновитих пешчара, конгломерата, 
распаднутих гранита и гнајсева. 

 
Физичко - механичка својства зрна каменог агрегата: 

- удео зрна неповрљног облика (3:1) макс. 40% 

- упијање воде (SRPS B.B8031)  макс. 1,6% 

- трошна зрна    макс. 7% 

- отпорност на хабање (Los Angeles) макс. 40% 
 
Гранулометријски састав невезаног каменог агрегата треба да буде у следећим 
границама: 
 

Квадратни отвор 
сита (mm) 

Пролаз кроз сита, према масама (%) 

шљунак дробљени аграгат 

0/80mm 0/63mm 0/31,5mm 

0,09 2 - 15 2 - 11 2 - 9 

0,25 5 - 20 8 - 17 5 - 15 

0,50 7 - 26 11 - 24 8 - 21 

1,0 11 - 34 15 - 33 11 - 30 

2,0 18 - 44 20 - 44 15 - 40 

4,0 26 - 56 27 - 56 20 - 50 

8,0 36 - 69 38 - 69 28 - 62 

16,0 50 - 85 56 - 85 46 - 75 

31,5 72 - 100 85 - 100 95 - 100 

45,0 85 - 100 100 100 

63,0 100   

 
Поред наведеног критеријума, материјал мора да задовољи и захтеве: 
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- да је постојан на атмосферилије; 

- да није склон деградацији услед градилишног саобраћаја при различитим 
метеоролошким условима; 

- учешће финих фракција (<80μm) треба да је <6%; 

- индекс пластичности финих честица Ip<12; 

- степен неравномерности У=15 - 30; 

- носивост при степену збијености Sz=95% у односу на модификовани 
Прокторов опит за материјал 0/31mm CBRlab>80%, за материјал 0/63mm и 
0/80mm CBRlab>30%; 

- садржај органских материја и лаких честица не сме да буде већи од 3% 
тежински за метеријал 0/31mm, а не сме да буде већи од 5% за материјал 
0/63mm и 0/80mm. 

 
Контрола обрађеног и збијеног доњег носећег слоја 
 
Контрола квалитета врши се на сваких 2000m3 употребљеног материјала, 
односно на сваку промену материјала у складу са стандардима: 

- оптимална влажност и максимална запреминска маса (SRPS U.B1.038) 

- гранулометријски састав (SRPS U.B1.018) 

- садржај глине и муљевитих честица (SRPS B.B8.036) 

- степен збијености односно носивост изведеног слоја као и влажности у 
моменту испитивања врши се на сваких 50m' изведеног слоја. 

 
Критеријум за оцену квалитета уграђивања 
 

- степен збијености мора да буде ≥98% у односу на модификовани Прокторов 
опит. Ако се контрола носивости збијеног слоја врши методом кружне плоче, 
модул стишљивости мора да буде одређен на опитној деоници упоредним 
испитивањима при оптималној влажности материјала оверен од стране 
надзорног органа као метод даљег испитивања; 

- испитивање равности врши се летвом дужине 4,0m, на сваком попречном 
профилу. Одступање не сме да буде веће од ±10mm за материјал 0/31mm, 
односно ±15mm за материјал 0/63mm или 0/80mm; 

- висине израђеног носећег слоја у било којој тачки могу одступати од 
пројектоване од 0 - 10mm, што се проверава нивелманским снимањем за 
материјал 0/31mm, односно 0 - 15mm за материјал 0/63mm или 0/80mm. 

 
Критеријуми за обрачун изведених радова 
 
У случају трајног присуства неквалитетно изведеног слоја (не испуњава 
критеријуме квалитетног извођења радова) надзорни орган ће применити 
умањење вредности изведених радова на припадајућој површини: 

- уколико материјал по свом гранулометријском саставу излази из дозвољеног 
граничног појаса, радови се не примају и мора да се изврши корекција 
материјала. Сви следећи слојеви, уколико се изведу, не признају се у 
потпуности; 
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- за одступања у степену збијености, односно носивости слоја од утврђеног 
критеријума, извршиће се умањење вредности радова за припадајућу 
површину: 

 

Остварен степен збијености Проценат умањења 

од 98% до 97% 2 - 10% 

од 97% до 95% 10 - 50% 

испод 95% 100% 

 

- за одступања по питању равности од дозбољених величина умањење је 10%; 

- одступања висине изведеног слоја од дозвољених вредности подразумева, 
да се не толеришу одступања у позитивном смислу. Све мање висине од 
пројектованих подразумевају да се изврши рушење и поновна израда слоја 
или изврши надоградња материјалом следећег слоја о трошку извођача; 

- одступања изведене дебљине слоја од пројектоване су дозвољена само ако 
није угрожена дебљина следећих слојева, а изведени слој има своју 
минималну технолошку дебљину (3xdмакс.). Недостајућа дебљина слоја 
може да се компензује извођењем следећег слоја, а већа дебљина слоја 
подразумева интервенцију која ће довести слој на планирану коту. 

 
Укупна вредност одбијања представља збир свих појединачних умањења. 
 
Мерење и плаћање 
 
Обрачун и плаћање се врши по m3 изведеног и од стране надзорног органа 
примљеног слоја пројектоване дебљине. 
 
3.3. БИТУМЕНИЗИРАНИ НОСЕЋИ СЛОЈ 
 
Опис 
 
Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и 
збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и 
битумена у једном слоју пројектованих дебљина, односно према котама, 
димензијама и евентуалним посебним захтевима датим у пројекту. Избор врсте 
материјала дефинисан је пројектом, односно важећим прописима. 
 
Материјали 
 
Саставни материјали за израду носећег слоја од битуменизираног материјала: 

- камено брашно карбонатног састава; 

- дробљени камени агрегат 0 - 4mm; 

- дробљени камени агрегат >4mm; 

- везиво БИТ45, БИТ60. 
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Извођење, квалитет и испитивање 
 
Битуменизирани материјал од кога се изводи носећи слој мора по својим 
реолошким карактеристикама да испуњава услове дефинисане у пројекту 
коловозне конструкције. 
 
Битумен мора да има: 

- тачку размекшавања по ПК >57°C; 

- пенетрацију на 25°C од 35 - 42 (1/10mm); 

- индекс пенетрације ИП >0,5; 

- дуктилитет на 25°C >70mm; 

- тачку лома по Фрасу <- 8°C; 

- садржај прафина ≤2,2%. 
 
Мерење и плаћање 
 
Обрачун и плаћање се врши по m2 изведеног слоја, укључујући сав рад и 
материјал, који одговара захтеваном квалитету прописаном Техничким 
условима. 
 
3.4. ХАБАЈУЋИ СЛОЈ ОД АСФАЛТ БЕТОНА 
 
Опис 
 
Позиција обухвата набавку материјала, справљање, разастирање, уградњу и 
збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала и 
битумена у једном слоју константне дебљине, односно према котама, 
димензијама и евентуално посебним захтевима датим у пројекту. 
 
Материјали 
 
Саставни материјали за израду хабајућег слоја: 

- камено брашно карбонатног састава; 

- дробљени камени материјал 0 - 2mm; 

- дробљени камени агрегат силикатног састава >2mm; 

- везиво БИТ60. 
 
Извођење, квалитет и испитивање 
 
Извођач је дужан да поштује све обавезе наведене под "Општим условима за 
асфалтне радове" (саставни део ових Техничких услова) за наведену врсту 
производа. У случају трајно неквалитетно изведених радова примениће се 
правила наведена у "Општим условима за асфалтне радове" под тачком 
"Обрачун неквалитетно изведених радова". 
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Мерење и плаћање 
 
Обрачун се врши по m2 извршеног посла, који одговара захтеваном квалитету 
прописаном Техничким условима. 
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 САНАЦИЈА  ОТВОРЕНОГ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА ЗА КОШАРКУ У ГАЈДОБРИ 

НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 635 КО ГАЈДОБРА 
- ПРОЈЕКАТ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА - 

 

Број 
пози
ције ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Јединица 
мере Количина 

Цена по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 
Укупна цена 
без ПДВ-а 

1 2 3 4 5  6 

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. Исколчавање и обележавање трасе и објеката m2 493,00 
  

1.2. 
Рушење дела постојећег отвореног спортског 
терена за кошарку m2 132,62 

  

1.3. 
Стругање постојећег слоја асфалт бетона на 
отвореном спортском терену за кошарку 

m2 442,08 
  

1.5. Уклањање и поновно постављање кошева паушално 1,00 
  

Укупно: 
 

2. 
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

2.1. Откоп хумуса d=20cm m3 11,20 
  

2.2. Ископ у широком откопу m3 12,22 
  

2.3. Планирање и ваљање постељице m2 53,47 
  

2.4. 
Хумузирање равних и косих површина и 
банкина 

m2 46,00 
  

2.5. 
Разастирање земљаног материјала на 
депонији 

m3 13,62 
  

2.6. 
Транспорт земљаног материјала (растојање 
5,0 - 8,0 km) 

m3 13,62 
  

Укупно: 
 

3. 
ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
 

3.1. 
Израда носећег слоја од механички збијеног 
зрнастог каменог материјала 0 - 63mm d=20cm 
- проширење терена за кошарку 

m3 12,22 
  

3.2. 
Израда носећег слоја од механички збијеног 
зрнастог каменог материјала 0 - 31,5mm 

    
  

3.2.1
. 

Израда носећег слоја од механички збијеног 
зрнастог каменог материјала 0 - 31,5mm 
d=20cm - санација терена за кошарку 

m3 26,52 
  

3.2.2 

Израда носећег слоја од механички збијеног 
зрнастог каменог материјала 0 - 31,5mm 
d=10cm - проширење терена за кошарку 
 

m3 5,09 
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3.3. Битуменизирани носећи слој БНС22 d=6cm m2 497,61 
  

3.4. Хабајући слој од асфалт бетона АБ8 d=4cm m2 493,00 
  

Укупно: 
 

4. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОТВОРЕНОГ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА 

4.1. 
Обележавање отвореног спортског терена за 
кошарку 

паушално 1,00 
  

Укупно: 
 

5. ОСТАЛИ РАДОВИ 

5.1. Непредвиђени радови % 10,00   
 

Укупно: 
 

 
        

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
    

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
 

 

__________ 

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

 

__________ 

3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
 

 

__________ 

4. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОТВОРЕНОГ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА 
 

 

__________ 

5. ОСТАЛИ РАДОВИ 
 

 

__________ 

   
 

 
Укупно без ПДВ-а: __________ 

ПДВ 20%: __________ 

Укупно са ПДВ-ом: __________ 

 
 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

 У колони 5 уписати цену по јединици мере без ПДВ-а, а у колону 6 уписати укупну 
цену без ПДВ-а тако што ће се помножити количина (колона 4) са ценом по 
јединици мере без ПДВ-а (колона 5) 

 На крају табеле – РЕКАПИТУЛАЦИЈА, уписати укупну цену без ПДВ-а, ПДВ и 
укупну цену са ПДВ-ом. 
 

У  ______________________ 
 
Дана ____________________ 

 
                                 

   М.П.            Овлашћено лице понуђача 
 

                _____________________  


