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Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 

Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ број 16, БАЧКА ПАЛАНКА 

Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 

Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 

Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Врста предмета: РАДОВИ 

Ознака из општег речника набавке:  

45000000 – грађевински радови 
45310000 – радови на увођењу електричне инсталације 
45332000 – водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода 
БРОЈ: IV-404-1/2019-153 

ДАНА: 11.09.2019. годинe 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНE НАБАВКЕ РАДОВА 

 – РЕКОНСТРУКЦИЈА И  САНАЦИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ – 3. ФАЗА 
 

ЈАВНА НАБАВКА број 17/2019 

Позиција у Плану набавки: 1.3.14. 

 

Позив за подношење понуда и конкурсна 

документација објављени на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца 

 
12.09.2019. године 

Рок за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања: 

До 14.10.2019. године 
до 11,00 часова 

Јавно отварање понуда: 14.10.2019. године 
у 12,00 часова 

 

Конкурсна документација садржи 85 стране 

 

Бачка Паланка, септембар  2019. године 

 

 

http://www.backapalanka.rs/
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Правилника о набавкама, број IV-016-5/2015-100 

од 31.12.2015. године, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке  радова – 

реконструкција и  санација Културног центра у Бачкој Паланци – 3. фаза, број IV-404-1/2019-

151, од 09.09.2019. године и Решења о образовању комисије број IV-404-1/2019-152, од 

09.09.2019. године, припремљена је 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за отворени поступак   јавнe набавкe радова –   
реконструкција и  санација Културног центра у Бачкој Паланци – 3. фаза,  

 број ЈН 17/2019 
 

Ред.бр. Назив  Страна 

1. Општи подаци о јавној набавци 3 

2. 
Врста, техничке карактеристике (спецификација), 

квалитет, количина и опис радова 
 

4 

3. Техничка документација и планови 5 

4. 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

6 

5. 
Критеријум за доделу уговора 11 

6 Обрасци који чине саставни део понуде 12 

7. 
Упутство понуђачима како да сачине понуду 72 

 
 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у 

свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. 

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца како 

би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, 

а Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/2015 и 68/2015) све измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних 

набавки и својој интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, 

Наручилац ће додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1) подаци о Наручиоцу: 

Наручилац: Општинска управа општине Бачка Паланка 

Адреса: 21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16 

ПИБ: 102102032 

МАТИЧНИ БРОЈ:08070687 

Интернет страница:www.backapalanka.rs   

 E-mail адреса: jnabavke@backapalanka.org.rs 

 

2) врста поступка и законска регулатива: 

Отворени поступак. 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступаку у складу са чланом  32. 
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)  

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) 

 Закон о општем управном поступку 

 Закон о облигационим односима 

 Закон о планирању и изградњи објеката 

 Закон о безбедности и здрављу на раду 

 Закон о заштити од пожара 
 

3) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
Предмет јавне набавке је набавка радова – реконструкција и  санација Културног центра у 
Бачкој Паланци – 3. фаза. 
 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

45000000 – грађевински радови 
45310000 – радови на увођењу електричне инсталације 
45332000 – водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода 
 

4) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и ознака 

из општег речника набавки 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

5) назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или 

оквирног споразума 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

6) Контакт: 

Комисија за ЈН, мејл адреса: jnabavke@backapalanka.org.rs 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на 

начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације или појашњења, Понуђач 

може доставити на адресу Наручиоца, Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 

Бачка Паланка,  или путем електронске поште jnabavke@backapalanka.org.rs  сваког радног 

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs
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дана (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 15,00 часова. Тражење додатних 

информација и појашњења путем телефона није дозвољено. 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 

 
1. Врста радова 

 
Радови на реконструкцији и  санацији  Културног центра у Бачкој Паланци – 3. фаза. 
 
2.Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 
 
Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у Спецификацији 
радова и Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни – „Образац број 2“. 
У одељку „Техничка  документација и планови“, наведен је назив пројекта и лице за контакт 
ради увида у техничку документацију. 
  
3. Рок за извођење радова 
 
Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 90 
календарских дана, који почиње да тече даном увођења у посао Одабраног понуђача од 
стране Надзорног органа, када се стекну услови, што се записнички констатује. 
 
4. Место извођења радова 
 
Место извођења радова:  Бачка Паланка, Трг братства и јединства број 21, кат.парцела број 
3174 к.о. Бачка Паланка – град. 
 
5. Посебан захтев Наручиоца је обилазак  локације за  извођење радова и увид у 
пројектно техничку документацију: 
 
-  Понуђач је у могућности  да изврши обилазак локације и изврши увид у пројектно техничку 
документацију.  
 
Ради обезбеђења услова за припрему прихватљиве понуде, Наручилац ће заинтересованим 
лицима омогућити обилазак локације, на којој ће се изводити радови за предметну јавну 
набавку, као и увид у пројектно техничку документацију.    
Заинтересована лица, дужна су да се пре намераваног обиласка локације најаве Наручиоцу, 
писменим путем, на e-mail адресу: kler@backapalanka.org.rs. Контакт особа је: Јелена Галић, 
контакт тел. 064/8610-360. 
Захтев заинтересованог лица, треба да буде на меморандуму, потписан и оверен од стране 
овлашћеног лица, са тачним подацима о лицу које ће са уредним овлашћењем извршити 
наведени обилазак и увид, као и жељени дан и време обиласка и увида.  
Обилазак и увид могуће је извршити најкасније 5 дана пре истека  рока за подношење 
понуда, уз претходну писмену најаву од најмање 2 дана, радним даном, у времену 09,00-
14,00 часова. 
Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду, имају могућност да изврше 
обилазак локације и изврше увид у пројектно техничку документацију, што ће Наручилац 
евидентирати на Обрасцу - изјави о обиласку локације и извршеном увиду у пројектно 
техничку документацију „Образац 6“ из ове конкурсне документације. Образац потписује 
овлашћено лице потенцијалног понуђача и представник Наручиоца. 

mailto:kler@backapalanka.org.rs
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-  Одабрани понуђач је дужан да потпише уговор о јавној набавци, у року од 3 дана од дана 
када је исти примио, или у року од 3 дана од када је примио обавештење да приступи 
потписивању уговора у службеним просторијама Наручиоца, на адреси: Општина Бачка 
Паланка, Краља Петра I број 16, 21400 Бачка Паланка, канцеларија број 29. 
 
Уколико изабрани понуђач не потпише уговор у наведеном року, Наручилац ће поступити 
сагласно члану 113. став 3. ЗЈН, а из приложене гаранције за озбиљност понуде наплатиће 
штету коју трпи. 

 
 

Место:_____________      
                                                                       Овлашћено лице   Понуђача: 
 
Датум:_____________                                                              _____________________   
  

 

 
III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ОСНОВУ КОЈЕ СЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ: 

Наручилац поседује Техничку документацију и то: Пројекат број Е-03-06/17, од јуна 
2017.године. Лице за контакт ради увида у Техничку документацију је Јелена Галић, мејл  
адреса: kler@backapalanka.org.rs., контакт тел. 064-8610-360. 

Образац структуре цене ове конкурсне документације, сачињен је на основу наведене 
Техничке документације. 

  

mailto:kler@backapalanka.org.rs
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

IV.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, и 

то:  

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (члан 75. 

став 1. Закона); 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

за физичко лице: / 

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 (члан 75. 

став 1. Закона); 

 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре. 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не 

обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, потребно је 

поред уверења Основног суда доставити И 

УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којом се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања мита; 2) 

Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала;  
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3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више 

зaконских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца 

рачунајући од дана отварања понуда. 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији  

(члан 75. став 1. Закона); 

 

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду 

надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

Докази не могу бити старији од два месеца 

рачунајући од дана отварања понуда. 

4. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на 

Понуђач је дужан да при састављању понуде 

изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време 
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снази у време подношења понуде 

(члан 75. став 2. Закона) што је 

Понуђач дужан да изричито наведе 

при састављању понуде . 

подношења понуде, те испуњеност истих 

доказује достављањем Изјаве. (поглавље VI-

Образац 5 конкурсне документације). 

 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове наведене у овом поглављу, у тачки 1.1.  и то 
од 1)  до 3) и у члану 75. став 1. Закона. 
 
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуњава све обавезне услове наведене у тачки 1.1. овог поглавља и у члану 75. став 1. и 2. 

Закона. 

IV.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити ДОДАТНЕ 
УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом 
и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

 а) да је бонитет понуђача за 
период 2014.-2018. године, 
Скорингом оцењен као веома 
добар „ББ+“ или бољи 
(испуњава један од чланова 
групе понуђача) 
б) да понуђач није био у 
блокади у последње три године 
рачунајући уназад од дана 
објављивања Позива за 
подношење понуда на Порталу 
јавних набавки, а уколико је 
дата заједничка понуда сваки 
члан из групе понуђача не може 
бити у блокади у последњој 
години рачунајући уназад од 
дана објављивања Позива 

 

  
а) Скоринг Агенције за привредне 
регистре за период од 2014.-2018. 
године, који у случају подношења 
заједничке понуде треба да 
достави један од чланова групе 
понуђача.  
 
б) Потврда НБС  о броју дана 
неликвидности издата после дана 
објављивања Позива за 
подношење понуда, коју у случају 
подношења заједничке понуде 
мора доставити сваки понуђач из 
групе понуђача, за тражени период 

 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 

а) да је понуђач у претходне три године 
рачунајући од дана објављивања јавне 
набавке,  извео грађевинске радове на 
aдаптацији, санацији или реконструкцији на 
најмање 3 објекта  укупне вредности 
минимум 22.000.000,00 динара без ПДВ-а 

а) Референтна листа изведених грађевинских 
радова на санацији, адаптацији или 
реконструкцији на најмање три објекта укупне 
вредности минимум 22.0000.000,00 динара без 
ПДВ-а у  последње три године. Као доказ 
доставити:  
- попуњен и потписан Образац Референтна 
листа (Образац број 7 –списак  изведених 
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б) да је понуђач у претходне три   
године рачунајући од дана 
објављивања јавне набавке  извео  
радове на најмање три објекта 
културних установа 
 
в) да понуђач има успостављен систем 
управљања квалитетом ISO 9001, 
успостављен систем управљања 
заштитом здравља и безбедношћу на 
раду ISO 18001, успостављен систем 
управљања заштитом животне 
средине ISO 14001 и успостављен 
систем менаџмента енергијом ISO 50001  

 
 

 

радова) 
- попуњен,потписан и печатом оверен Образац 
потврде-референтна листа (Образац број 8 - 
потписује и оверава претходни наручилац); 
 
б) Референтна листа изведених грађевинских 
радова у претходне три   године рачунајући 
од дана објављивања јавне набавке, да је 
понуђач  извео  радове на најмање три 
објекта културних установа. Као доказ 
доставити:  
- попуњен и потписан Образац Референтна 
листа (Образац број 9 –списак  изведених 
радова) 
- попуњен,потписан и печатом оверен Образац 
потврде-референтна листа (Образац број 10 - 
потписује и оверава претходни наручилац); 
 
в) копије тражених сертификата 
 
-привремена или окончана ситуација, 
потписана од стране надзорног органа из које 
се види да су извршени наведени радови из 
референтне потврде и фактура  
 
У разматрање ће бити узети само 
изведени радови  које је понуђач изводио 
самостално или као члан групе понуђача - 
конзорцијума, а не и као подизвођач 
другог понуђача – извођача. 
 
 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

а)  понуђач треба да има: 

- најмање 20 радно ангажованих лица свих 
занатских профила неопходних за 
извршење посла (зидари, керамичари, 
молери, водоинсталатери, електричари и 
помоћни грађевински радници)  
 -  једног дипломираног грађевинског 
инжењера са лиценцом 410 или 411  
 -  једног дипломираног инжењера 
електротехнике са  лиценцом 450 или 451 
 

б) Да понуђач има радно ангажовано једно 
лице са уверењем од стране Управе за 
безбедност и здравље на раду о 
положеном стручном испиту o практичној 
оспособљености за обављање послова 
безбедности и здравља на раду 

-Попуњен «Образац број 9», 
а) за тражене раднике и инжењере копија 
уговора о раду, одговарајућег  М обрасца 
(пријава на обавезно осигурање),  
- за молере доставити сертификат издат 
од стране произвођача понуђених боја  да 
су оспособљени за рад са понуђеним 
бојама за зидове  
- за тражене инжењере копије важећих 
лиценци Инжењерске коморе Србије са 
потврдом о важности истих. 
 Уколико су лица запослена код другог 
послодавца , а код понуђача су ангажована 
уговором о делу, привремено –повременим 
пословима, уговором о допунском раду .... 
потребно је да доставе М образац послодавца 
код кога су у радном односу. 
 
 б) Копија уговора о раду и М обрасца, 
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 копија уверења од стране Управе за 
безбедност и здравље на раду о 
положеном стручном испиту и практичној 
оспособљености за обављање послова 
безбедности и здравља на раду. 
  
НАПОМЕНА: Понуђач може да има ангажовано 
правно лице или предузетника који имају 
лиценцу за обављање послова безбедности и 
здравља на раду издату од стране надлежног 
министарства рада Републике Србије. Понуђач 
је дужан да достави Уговор о ангажовању 
правног лица односно предузетника и важећу 
лиценцу. 
 

4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
-камион носивости минимум 10 т – 1 
комад 
--камион носивости минимум 3,5 т – 1 
комад 
-Машина за малтерисање – 1 комад 
-Скела 600 м2 

 
 

- за возила  се прилаже фотокопија 
саобраћајне дозволе и полиса осигурања.   
-извод из књиге основних средстава - 
пописне листе, или уговор о закупу или 
други уговор којим се доказује право 
располагања возила, машине и скеле 
Уколико се доставља уговор о закупу, 
неопходно је доставити и извод из књиге 
основних средстава – пописне листе 
закуподавца из које се види да је закуподавац 
власник предмета закупа 

 

 

НАПОМЕНА: 
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 о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказују 
испуњеност обавезних услова из тачке 1.1. подтачке од 1) – 3) овог поглавља.  
 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно . 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи неки од доказа 
одређених конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на 
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
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документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 
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. 
 
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. 
 
 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена“. 
 
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 
СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ (Чл.84. став 4. Закона) 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок извођења радова. 
 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба.  
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 
одржати извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и 
исти рок извођења радова. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у 
присуству понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који 
ће бити убачени у идентичне плаве коверте, те ће све те коверте ставити у провидну кутију 
одакле ће извући само једну. Уговор ће бити додељен понуђачу који  буде извучен. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити записник извлачења 
путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ  КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

  

1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (Образац 1) 

2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

(Образац  2) 

3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ (Образац  3) 

4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (Образац  4) 

5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ      

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛ.75. СТАВ 2.ЗЈН (Образац  5) 

6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УВИДА У ТЕХНИЧКУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ    (Образац  6) 

7) ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА (Образац 7) 

8) ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА (Образац 8) 

9) ОБРАЗАЦ СПИСАК-РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА 

НАЈКМАЊЕ ТРИ ОБЈЕКТА КУЛТУРНИХ УСТАНОВА У ПОСЛЕДЊЕ ТРИ ГОДИНЕ -

2016.,2017.,2018. ГОДИНА (Образац 9) 

10) ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА НА НАЈКМАЊЕ ТРИ 

ОБЈЕКТА КУЛТУРНИХ УСТАНОВА У ПОСЛЕДЊЕ ТРИ ГОДИНЕ -2016.,2017.,2018. ГОДИНА 

(Образац 10) 

11) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ (Образац 11) 

12) МОДЕЛ УГОВОРА (Образац 12) 
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 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                        Образац 1 

 Понуда број ________________ од ________________________ за јавну набавку радова –    
реконструкција и  санација Културног центра у Бачкој Паланци – 3. фаза,  број ЈН 17/2019 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Врста правног лица  
 

1.микро                  4. велико 
2. мало                  5. физичко лице 
3. средње              6. јавно предузеће 

Име особе за контакт: 
 

 

Законски заступник: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

II 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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III ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Врста правног лица  
 

1.микро                  4. велико 
2. мало                  5. физичко лице 
3. средње              6. јавно предузеће 

 Име особе за контакт:  

 Законски заступник:  

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Врста правног лица  
 

1.микро                  4. велико 
2. мало                  5. физичко лице 
3. средње              6. јавно предузеће 

 Име особе за контакт:  

 Законски заступник:  

 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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IV ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 1)  
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник 
 

 

2)  
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник 
 

 

3)  
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Законски заступник 
 

 

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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V ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: радови -реконструкција и  санација Културног 
центра у Бачкој Паланци – 3. фаза,  број ЈН 17/2019. 
 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Рок и начин плаћања 

Плаћање ће се извршити након испостављања привремених и 

окончане ситуацијама у складу са степеном изведених послова са 

роком плаћања од најкасније 45 дана од дана пријема оверене 

ситуације. Пре достављања, привремена и окончана ситуација се 

обавезно усаглашава са надзорним органом наручиоца. 

Рок важења понуде  _______ дана, (минимум 90) дана, од дана јавног отварања понудa 

Рок за извођење радова ________ дана, (не може бити дужи од 90 календарских дана, од дана 

увођења  понуђача у посао) 

Гарантни рок ________ године/а, (не може бити краћи од 2 године, рачунајући од 
дана записничке примопредаје радова и предаје гаранције за 
отклањање грешака у гарантном року.За уграђени материјал важи 
гаранција произвођача, рачунајући од дана примопопредаје радова.) 

 
Проценат укупне вредности набавке или део набавке, који ће бити поверен 
подизвођачу:_________ (попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем). 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
 
 
ГАРАНТНИ РОК 
 
Гарантни рок за уграђени материјал је према гаранцији произвођача и почиње да тече од 
примопредаје радова и пуштања предмета јавне набавке у функцију. 

Датум                                      Понуђач 

________________                          ____________________ 

Напомена:  

Образац понуде Понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 
су наведени у обрасцу понуде. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац 
понуде. 
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  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ            Образац 2. 

ПОНУЂАЧ ______________________________________________________________ у 
поступку доделе уговора у јавнoj набавци радова –  реконструкција и  санација Културног 
центра у Бачкој Паланци – 3. фаза,  број ЈН 17/2019 
 

Врста трошка Учешће у укупној цени, без 

ПДВ-а (у динарима) 

 

Учешће у укупној цени са 

ПДВ (у %) 

 

1 2 3 

Грађевински радови   

Хидротехничке инсталације   

Елекетроенергетска инсталација   

Видео надзор   

Дојава пожара   

Увозне дажбине (уколико постоје)   

Остали трошкови (уколико постоје)   

СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)   

ПДВ   

СВЕГА (укупна цена са ПДВ-ом)   

        

                                                                                                          Понуђач 

             ____________________________ 

                   (потпис овлашћеног лица) 

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре 

цене.Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове 

које понуђач има у реализацији набавке. 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу наведени. 

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.   
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број:124/12,14/2015 и  

68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број: 86/15) у 

обрасцу структуре цена морају бити приказани основни елементи структуре цене, као што 

су: 

 појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна-техничке 

спецификације радова 

 укупна цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом 

 Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима 

 Процентуално учешће одређене врсте трошкова 
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   ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  
    

БР ОПИС РАДОВА 
јед. 

мере 
количина 

Цена по 
јед. мере 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

  I   ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  
    

I.1.  

Израда и постављање градилишне 
табле у складу са Правилником о 
изгледу, садржини и месту 
постављања градилишне табле. 
("Сл.  гласник РС" бр. 22/2015. 
Обрачун по ком.  ком.  1,00 

  

I.2.  

Набавка и постављање заштите за 
подове, од дебље ПВЦ фолије  Сва 
евентуална прљања или оштећења 
пода падају на терет извођача. 
Обрачун по м2.  м2  1.700,00 

  

I.3.  

У току радова извршити више пута 
чишћење градилишта од 
грађевинског шута са преносом 
шута на депонију градилишта. 
Плаћа се једном без обзира на број 
чишћења. Обрачун по м2.  м2  600,00 

  

I.4.  

У току радова извршити више пута 
чишћење просторија од 
грађевинског шута са преносом 
шута на депонију градилишта. 
Плаћа се једном без обзира на број 
чишћења. Обрачун по м2.  м2  1.700,00 

  

I.5.  

У току радова извршити више пута 
чишћење тротоара и ајнфора од 
грађевинског шута са преносом 
шута на депонију градилишта. 
Плаћа се једном без обзира на број 
чишћења. Обрачун по м2.  м2  300,00 

  

I.6.  

Ручни утовар и одвоз шута са 
градилишне депоније. Ручно 
утоварити шут на камион и одвести 
на градску депонију до 5км. 
Обрачун по м3.  m3 30,00 

  
  I   ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ  

    
УКУПНО  

БЕЗ ПДВ-а: 
   II   ДЕМОНТАЖЕ И  РУШЕЊА                    

    

II.1.  

Скидање пода од паркета заједно 
са лајснама. Паркет скинути и 
упаковати и одложити на 
градилишну депонију. Шут изнети и 
одложити на  градилишну депонију. 
Обрачун по м2 пода.  м2  96,81 
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II.2. 

Обијање малтера са унутрашњих 
зидова на местима где је влажан 
или подбуо, попуцао до здраве 
подлоге, са утоваром, одвозом и 
истоваром шута на депонију до 5км 
удаљености. У цену улази сва 
потребна радна скела.Обрачун по 
м2. м2  190,11 

  

II.3. 

Демонтажа школских табли из 
просторија са одлагањем на 
градилишну депониују са предајом 
Наручиоцу. Обрачун по комаду ком 2,00 

  

II.4. 

Демонтажа металних транзена са 
вентилационих канала у 
просторијама и одвозом на депонију 
до 5 км  удаљености. Димензија 
45х45. Обрачун по комаду ком 3,00 

  

II.5. 

Демонтажа фасадних дрвених 
прозора. Димензија прозора 80х60 
цм. Шут прикупити утоварити на 
камион и одвести на градилишну 
депонију до 5км. Обрачун по комаду 
прозора. ком 7,00 

  

II.6. 

Пажљива демонтажа унутрашњих 
врата са штоком. Демонтирана 
врата утоварити на камион и 
одвести на депонију до 5км. 
Обрачун по комаду. ком 7,00 

  

II.7. 
Скидање ламперије са зидова и 
одвоз са утоваром на депонију до 5 
км удаљености. Обрачун по м2.  м2  43,95 

  

II.8. 

Скидање слепог пода, штафли и 
слоја песка.  Слепи под и штафле 
скинути и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор. Шут прикупити 
утоварити на камион и одвести на 
градилишну депонију до 5км. 
Обрачун по м2 пода.  м2  35,20 
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II.9. 

Обијање продуж. малтера са 
фасадних зидова са вученим 
профилима и орнаменталном 
пластиком. Пре обијања малтера на 
свакој врсти вученог профила 
оставити по  два најбоња сачувана 
у ширини  50цм за узимање отисака 
и као контролни профил. По два 
најбоље сачувана елемента 
пластике изабрати са надзорним 
органом и па- жљиво демонтирати 
за израду модела и калупа. Обити 
малтер са  фасаде, вучених 
профила (венаца, шамбрана, 
самарица, солбнка и  др.) и скинути 
ливене елементе пластике. Малтер 
обити пажљиво, да се зидани 
делови вучених профила не 
оштете. Кламфама очистити 
спојнице до дубине 2цм, а 
челичним четкама опеку и 
очишћене зидове опрати водом. 
Шут покупити, изнети, утоварити на 
камион и  одвести на депонију до 
5км. Обрачун по м2 обијене 
површине     м2 23,45 

  
  II   ДЕМОНТАЖЕ И  РУШЕЊА                    

    
УКУПНО  

БЕЗ ПДВ-а: 
 III  ЗИДАРСКИ  РАДОВИ                       

    

III.1. 

Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање зидова после 
чишћења жичаним четкама и 
чишћење спојница до 3 цм, 
системом паропропусних, 
водоодбојних, 
фабричкинприпремљених малтера 
у свему према упутству одабраног 
произвођача. Сви употребљени 
материјали почевши од подлоге до 
завршног слоја морају бити на истој 
бази, искључиво силикатној или 
силиконској, у фабричком паковању 
и атестирани. Типа КЕМА 
HYDROMENT или сл. Обрачун по 
м2 обијене површине зида, отвори 
се не одбијају, али се ништа не 
развија и не додаје. m2 27,12 

  

III.2. 

Набавка метеријала, транспорт и 
зазиђивање отвора у зиду након 
демонтаже металних транзена. 
Димензија 45х45. Обрачун по м3 м3 0,50 
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III.3. 

Набавка материјала, транспорт и 
малтерисање зазиданих отвора у 
зиду пцм малтером у два слоја. 
Обрачун по м2. 
 м2 2,00 

  

III.4. 

Набавка материјала, транспорт 
зидање зидова испод прозора за 
формирање шпалетни прозора са 
обрадом шпалетне гипс картон 
плочама 12.5мм. Обрачун по 
комаду. ком 8,00 

  

III.5. 

Малтерисање зидова после 
чишћења жичаним четкама и 
чишћење спојница , у два слоја пцм 
малтером на забату, први слој са 
сепарисаним шљунком фракција 1,  
а други са финим просејаним 
песком. Обрачун по м2.  m2 18,91 

  
III  ЗИДАРСКИ  РАДОВИ                       

     
УКУПНО  

БЕЗ ПДВ-а:  
 IV СТОЛАРСКИ РАДОВИ              

  

IV.1. 

Набавка, транспорт израда и 
уградња прозора од шестокоморних 
ПВЦ профила, беле боје 
застакљена термостаклом 4+16+4 
пуњена са аргоном. Са лажном   
средишном "Т" пречком. У цену 
урачунати потребан квалитетан 
оков. Прозори су са надсветлом. У 
цену улази комплетно монтиран 
прозор са типским унутрашњим 
клупицама. Једно стакло на 
крилима  до половине висине 
испескарити. У свему према шеми 
столарије.             

            Мере проверити на лицу места       
                              Обрачун по комаду     
      60/80  ком  7,00 
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Набавка материјала, транспорт 
израда и уградња спољних врата од  
шестокоморних ПВЦ профила, беле   
боје. Застакљена нискоемисионим 
стаклом 4+16+4 пуњено аргоном. У 
питању су улазна врата са испуном 
и системом заптивања ЕПДМ са 
гумом по шеми столарије. У цену 
урачунати квалитетан потребан  
оков са бравом и два кључа. У 
свему према шеми столарије.  Мере 
проверити на лицу места. Обрачун 
по комаду.  

         90/200+35     ком  1,00 
  

IV.2. 

Набавка, транспорт и уградња 
унутрашњих дупло шперованих 
врата по ЈУС-у и спецификацији из 
пројекта. У цену урачунати штокове 
и  прагове за врата, потребан оков 
за браву и кључ. У цену урачунати и 
завршну обраду масном бојом и лак 
фарбом до пуног тона са свим 
потребним предрадњама. Обрачун 
по комаду.               

      90/200  ком  6,00 
  

  
    

IV 
СТОЛАРСКИ РАДОВИ  

             
УКУПНО  

БЕЗ ПДВ-а:  
 V ЛИМАРСКИ РАДОВИ     

   

V.1. 

Набавка материјала и израда 
опшава прозорских банака од поц. 
лима д=0.70 мм, р.ш. До 40цм. 
Обрачун по м1.  м1  10,00 

  

V.2. 
Покривање старог трапеза, набавка 
материјала и монтажа . Обрачун 
паушално пауш. 1,00 

  

V.3. 

Набавка материјала, транспорт и 
уградња уводних лимова на крову 
објекта. У цену урачунати скидање 
и поновно враћање црепа са свим 
потребним радњама. Уцену улази и 
монтажа скеле за потребе израде 
позиције. Обрачун по м'. м1  110,00 

  

V.4. 
Израда и монтажа слемена и иксни 
на споју трапеза и фасаде Обрачун 
по м1.  m1 29,50 

  

V 
ЛИМАРСКИ РАДОВИ  

      
УКУПНО  

БЕЗ ПДВ-а: 
 VI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ                       
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VI.1. 
Обијање керамике са зидова и 
одвоз са утоваром на депонију до 5 
км удаљености.Обрачун по м2. м2  97,52 

  

VI.2. 

Набавка материјала,транспорт и 
облагање подова подним керами- 
чким плочицама I класе у цемент- у 
цементном малтеру 1:2 "фуга на  
фугу",боја по избору пројектанта  
Полагање извести равно, и плочи- 
це залити цементним млеком,  
фуговати и очистити. Обрачун по 
м2.  м2  23,92 

  

VI.3. 

Обијање сокле од керамике са 
зидова, одвоз са утоваром на 
депонију до 5 км удаљености. 
Обрачун по м'. м1  69,38 

  

VI.4. 

Набавка материјла, транспорт и 
постављање сокле од керамичких 
плочицама I класе у цементном 
малтеру, боја по избору пројекта- 
нта висине до 15цм. Постављене  
плочице фуговати и очистити. 
Обрачун по m1.  м1  69,38 

  

VI.5. 

Набавка материјла, транспорт и 
облагање степеница керамичким 
плочицама I класе у цементном 
малтеру, боја по избору пројекта- 
нта висине до 15цм. Постављене  
плочице фуговати и очистити. Угра- 
дити заштитну чеону лајну. Урачу- 
нати чело и газиште. Обрачун по 
m2.  м2  80,00 

  

VI.6. 

Набавка материјала,транспорт и 
облагање зидова керамичким фа-
јанс плочицама I класе домаће 
производње у цементном малтеру 
1:3, по систему "фуга на фугу", у 
тону по избору пројектанта.Обрачун 
по м2 m2 96,51 

  

VI 
КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  

      
УКУПНО  

БЕЗ ПДВ-а: 
 VII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ                    

    

VII.1. 

Набавка свог потребног материја- 
ла транспорт и монтажа спуште-  
ног плафона од гипсаних плоча 
д=1.5 + 1.8 кнауф Д112.,отпоран на 
пожар 60 мин. или слично. у цену 
бандажиранје спојница Обрачун по 
м2.      м2  30,46 

  VII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ     УКУПНО           УКУПНО  
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БЕЗ ПДВ-а: 

VIII МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ        

    

VIII.1. 

Стругање и скидање постојећих 
слојева фарбе са унутрашњих зи-
дова са утоваром, одвозом шутаи 
истоваром.У цену улази сва 
потребна радна скела.Обрачун по 
м2. м2  660,20 

  

VIII.2. 

Набавка материјала, транспорт и 
облагање зидова глет-масом по 
упутству произвођача. Обрачун по 
м2. У цену урачунати и сву 
потребну радну скелу. м2  660,20 

  

VIII.3. 

Набавка материјала, транспорт и 
облагање плафонаа глет-масом по 
упутству произвођача. Обрачун по 
м2. У цену урачунати и сву 
потребну радну скелу. м2  360,46 

  

VIII.4. 

Набавка материјала и бојење зи-
дова дисперзивном бојом за 
унутрашње радове у 
грађевинарству до пуног тона. 
Обрачун по м2. У цену урачунати и 
сву потребну радну скелу. м2  798,35 

  

VIII.5. 

Набавка материјала и бојење 
плафона дисперзивном бојом за 
унутрашње радове у 
грађевинарству до пуног тона. 
Обрачун по м2. У цену урачунати и 
сву потребну радну скелу. м2  360,46 

  

VIII.6. 

Набавка материјала транспорт и 
облагање зидова глет-масом по 
упутству произвођача. Унутрашњи 
зидови на силикатној бази. У цену 
урачунати и сву потребну  радну 
скелу. Обрачун по м2. м2  7,12 

  

VIII.7. 
Постављање грађевинске мрежице 
и глетовање лепком два пута. 
Обрачун по м2 m2 660,20 

  

VIII.8. 

Набавка материјала и бојење 
зидова бојом за унутрашње радове 
са силикатном базом до пуног тона. 
У цену урачунати и сву потребну 
радну скелу. Обрачун по м2. м2  7,12 

  VIII.9. 
 

    

VIII 
МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

   УКУПНО           
УКУПНО  

БЕЗ ПДВ-а:  
 IX ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
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IX.1. 
Стругање и шлајфовање паркета до 
пуне глаткости, са гитовањем. 
Обрачун по м2 - без лакирања м2 79,35 

  

IX.2 

Набавка материјала и лакирање 
паркета двокомпонентним лаком у 
три слоја до потпуне 
чврстине.Обрачун по м2.  m2 79,35 

  

IX.3. 

Набавка материјала,израда и по-
стављање угаоних профилисаних 
зидних лајсни од храстовине 
димензије 2.4х8 цм.У цену 
урачунати и завршну 
обраду.Обрачун по м1. m1 37,16 

  

IX.4. 

Набавка и постављање 
ламелираног храстовог паркета, 
дебљине 14 мм, као пливајући под. 
Поставити трослојан паркет, типа 
"Таркет" или сличан, са комплетном 
завршном површинском 
обрадом.Изведена подлога за 
паркет мора бити чврста, равна, 
фино пердашена, сува и чиста. 
Ламелирани паркет 
унети,распаковати и оставити 24 
часа да се аклиматизује у 
атмосфери просторије. Преко 
подлоге поставити ПВЦфолију и 
филц. Лепак мора бити квалитетан 
и стабилан. Лепак наносити 
равномерно на нут и федер, по 
упутству произвођача, без прљања 
околних или видних површина. 
Паркет поставити подужно, као 
бродски под. Поредзидова 
поставити храстову соклу И класе и 
на сваких 80 цм причврстити је за 
зид. Сучељавања 
геровати.Обрачун по м2 пода 
фискултурне сале. М2 139,38 
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IX.5. 

Набавка и постављање 
ламелираног храстовог бродског 
пода, дебљине 14 мм, лепљењем 
за подлогу. Поставити трослојан 
бродски под, типа "Таркет" или 
сличан, са комплетном завршном 
површинскомобрадом. Подлогу 
припремити за постављање пода, 
да је равна, без испупчења, таласа 
и потпуно сува.Ламелирани под 
унети, распаковати и оставити 24 
часа да се аклиматизује у 
атмосфери просторије. Лепак мора 
бити квалитетан и стабилан, 
наносити га равномерно по упутству 
произвођача. Бродски под 
поставити пажљиво, лепак 
очистити. Све додирне спојнице 
пода морају бити затворене. Поред 
зидова поставити храстовелајсне И 
класе и на сваких 80 цм 
причврстити их за зид. Сучељавања 
геровати.Обрачун по м2 пода М2 34,92 

  

IX 
ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

   УКУПНО           
УКУПНО  

БЕЗ ПДВ-а: 
 X РАЗНИ РАДОВИ 

    

X.1. 

Набавка материјала, транспорт и 
бетонирање унутрашње АБ плоче 
пода у просторијама. Плоча 
дебљине д=10цм армирана мрежом 
Q-131. Обрачун по м3 м3 3,52 

  

X.2. 

Монтажа радијатора са заменом 
свих припадајућих вентила и 
преправком веза уколико је 
потребно. Обрачун по комаду. ком 15,00 

  

X.3. 

Израда цементне кошуљице, 
дебљине 3 цм, као подлоге. 
Подлогу за кошуљицу, пре 
наношењакошуљице, очистити и 
опрати. Малтер за кошуљицу 
справити са просејаним шљунком 
"јединицом", размере 1:3и неговати 
је док не очврсне.Обрачун по м2 
кошуљице. м2 35,20 

  

X.4. 

Испуштање воде из система 
грејања и поновно пуњење после 
монтаже радијатора.Обрачун 
паушално паушал. 1,00 
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X.5. 

Скидање старе боје и бојење 
радијатора, бојом за метал. Пре 
бојења скинути стару боју и 
корозијухемијским и физичким 
средствима, брусити и очистити. На 
радијаторе нанети импрегнацију и 
основну боју, а затим бојити два 
пута бојом за метал.Обрачун по м2 
обојених радијатора. м2 31,50 

  

X.6. 

Скидање старе боје и бојење цеви 
за грејање, бојом за метал. Пре 
бојења скинути стару боју икорозију 
хемијским и физичким средствима, 
брусити и очистити. На цеви нанети 
импрегнацију и основну боју,а затим 
бојити два пута бојом за 
метал.Обрачун по м1 обојених цеви 

    
 1/2" м1 128,00 

  
 1" м1 60,00 

  
 2" м1 60,00 

  

 

Набавка материјала и израда 
хидроизолације купатила. 
Хидроизолацију типа 
двокомпонентне полимерцементне 
хидроизолације Мапеластиц систем 
или еквивалент уградити на 
репрофилисану подлогу у два слоја, 
у укупној дебљини мин 2 мм који се 
ојачава алкално отпорном 
мрежицом од стаклених влакана 
(величине окна 4x4,5 мм) Мапенет 
150 уметањем у први слој. Подлога 
треба да буде чиста и чврста, 
наквашена водом. Прво треба да се 
обраде спојеви под-зид и зид-
зид,дилатационе фуге,спојеви 
хоризонтале и вертикале, продори, 
сливници са гумираном Мапебанд 
траком. Затим се наноси први слој 
масе Мапеластиц у кога се утискује 
мрежица  од стаклених влакана 
Мапенет 150,након сушења  првог 
слоја врши се наношење другог 
слоја. Хидроизолацију повити уз зид 
цца 20цм.Радити у свему према 
детаљима из графичког прилога и 
према упутству одабраног 
произвођача. Понуђен 
хидроизолациони материјал типа 
СикаТопСеал 107. м2 33,34 
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X.7. 
Завршно чишћење објекта. Обрачун 
по м2. м2 1.700,00 

  

X 
РАЗНИ РАДОВИ 

             
УКУПНО  

БЕЗ ПДВ-а: 
 

 
     

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
   

 
 ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ        

 

 
 ДЕМОНТАЖЕ И  РУШЕЊА                          

 

 
 ЗИДАРСКИ  РАДОВИ                              

 

 

СТОЛАРСКИ РАДОВИ        
 

 

ЛИМАРСКИ РАДОВИ          
 

 

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ          
 

 

СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ         
 

 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ          
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РАЗНИ РАДОВИ       
 

УКУПНО  
БЕЗ ПДВ-а: 
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ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

        

Ред. 

О  П  И  С 
Јед. 
мера 

Количина 
радова 

Цена по  
јединици мере 

без ПДВ-а Укупна 
број П  О  З  И  Ц  И  Ј  Е 

   
Цена без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6  

А ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА         

1 

Демонтажа водоводне 
мреже од поцинкованих цеви. 
Демонтирати водоводну 
мрежу (дужине ~35m), 
утоварити и одвести 
неупотребљив материјал на 
депонију удаљену до 5km.  
Обрачун паушално.          

    пауш. 1,00 
  

2 

Демонтажа постојећих 
дотрајалих чучаваца, 
водокотлића и цеви. 
Демонтирати чучавац, 
водокотлић и цев и одвести 
на депонију удаљену до 5 km.  
Обрачун по ком.     

      ком. 2,00 
  

3 

Пажљива демонтажа WC 
шоље, водокотлића и цеви. 
Демонтирати WC шољу, 
водокотлић и цев и одвести 
на депонију удаљену до 5 km. 
Обрачун по комаду шоље.     

      ком. 1,00 
  

4 

Демонтажа постојећих 
дотрајалих умиваоника. 
Демонтирати умиваоник, 
сифон и батерију и одвести 
на депонију удаљену до 5 km. 
Обрачун по комаду 
умиваоника.     

      ком. 3,00 
  

5 

Демонтажа бојлера са 
разводом и утоваром и 
одвозом на депонију до 5km. 
Обрачун по комаду.     

      ком. 3,00 
  



Конкурсна документација за ЈН бр. 17/2019  
 радови на реконструкцији и санацији Културног центра у Бачкој Паланци – 3. фаза 

страна 31 од 85 
 

 

6 

Машинско сечење асфалта 
и бетона у дворишту на 
деловима постављања 
канализације. Дебљина 
бетона до 15cm. Обрачун по 
m`.     

      m 52,00 
  

7 

Разбијање бетона и 
асфалта у дворишту на 
деловима постављања 
канализације. Дебљина 
бетона до 20cm и ширина 
рова 60cm. Шут од разбијања 
утоварити у возило и одвести 
на депонију до 5km и 
истоварити. Обрачун по m3  
разбијене бетонске површине. 
У цену улази сав рад и 
опрема и транспорт према 
опису.  
Обрачун по m3         

    m3 3,50 
  

8 

Шлицовање зида и пода за 
вертикални и хоризонтални 
развод. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион 
и одвести на градску 
депонију.  
Обрачун по m`     

  a) За водовод m 30,00 
  б) За канализацију m 35,00 
  

9 

Пробијање зида за пролаз 
цеви. Кроз зидове, таванице и 
слично пажљиво пробити 
рупе за пролаз цеви. Шут 
прикупити, изнети, утоварити 
на камион и одвести на 
градску депонију. Обрачун по 
комаду рупе.     

  a) За водоводне цеви ком. 6 
  б) За канализационе цеви ком. 3 
  



Конкурсна документација за ЈН бр. 17/2019  
 радови на реконструкцији и санацији Културног центра у Бачкој Паланци – 3. фаза 

страна 32 од 85 
 

 

10 

Пробијање армирано 
бетонске плоче за пролаз 
канализационе цеви (ф160). 
Пробијање извести пажљиво. 
У цену улази сав потребан 
рад и материјал, сечење 
арматуре итд. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион 
и одвести на градску 
депонију. 
Обрачун по комаду отвора.     

      ком. 1 
  А 

ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 
УКУПНО  

БЕЗ ПДВ-а:  
   

Б ВОДОВОД         

1 

Набавка, транспорт и уградња 
пластичних водоводних цеви 
од полипропилена (PP-R) за 
хладну и топлу воду, са свим 
потребним фазонским 
(фитинзима) на цевној мрежи. 
У цену укључен сав 
припадајући материјал за 
спајање, заптивање и 
вешање. Качење цеви и 
ослањање вршити по 
препоруци произвођача, 
уважавајући дилатирање 
цевовода услед 
температурних разлика. 
Обрачун по m' готовог 
цевовода.          

а) ND 20 m` 16,00 
  б) ND 25 m` 13,80 
  в) ND 32 m` 34,50 
  

2 
Испитивање цевовода на 
пробни притисак.  
Обрачун по m`     

      m` 211,20 
  

3 

Дезинфекција цевовода и 
обезбеђивање одговарајућег 
атеста о бактериолошкој 
исправности цевовода. 
Обрачун по m`.     

      m` 211,20 
  Б 

ВОДОВОД 
УКУПНО  

БЕЗ ПДВ-а:   
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В КАНАЛИЗАЦИЈА         

1 

Ручни ископ рова у земљи II и 
III категорије за ров ширине 
0,6 m. Ров копати до коте дна 
цеви и 10 cm више за 
тампонски слој песка. 
Обрачун по m3.         

    m3 15,00 
  

2 

Набавка, транспорт и уградња 
са набијањем и планирањем 
речног песка у рову. Песак 
уградити у постељицу цеви 
(d=10cm) и око и изнад цеви 
укупне дебљине 50cm. 
Обрачун по m3.     

      m3 7,50 
  

3 

Ручно затрпавање рова 
земљом у слојевима од 20 
cm,са набијањем до потпуне 
збијености.Обрачун по m3.         

    м3 7,50 
  

4 

Утовар и одвоз вишка земље 
моторним возилом до 
депоније удаљености до 5 км. 
са истоваром. Обрачун по m3.     

      м3 7,50 
  

5 

Израда армирано бетонског 
ревизионог шахта са 
набавком материјала и 
допунским ископом земље. 
Радови обухватају: ископ 
земље III категорије, 
планирање дна шахта и 
израда постељице од песка 
d=10 cm, израда 
изравнавајућег слоја од 
мршавог бетона МБ20, 
d=10cm, израда оплате са 
постављањем и уклањањем, 
сечење и постављање 
арматуре, бетонирање дна и 
зидова шахта бетоном МБ30, 
израда АБ прстена и уградња 
шахтног поклопца носивости 
15kN. Поклопац нивелационо 
ускладити са котом 
нивелисаног терена према 
захтеву спољног уређења.         
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Шахт је димензија светлог 
отвора 0.8*0.8, дебљине 
зидова и плоча d=15 cm, 
дубину диктира прикључак на 
постојећи шахт ~ 1m. 

    ком 1 
  

6 

Прикључак на постојећи шахт 
канализације са израдом нове 
кинете и премазивањем 
водонепропусним слојем.     

      ком 1 
  

7 

Набавка свог потребног 
материјала, израда и уградња 
армираног бетона МБ25 на 
деловима где се постављала 
канализација. Враћање у 
првобитно стање дворишта 
на постојеће коте. Бетон 
уградити и неговати према 
прописима. Дебљина бетона 
до 15 cm. Обрачун по m3 
уграђеног бетона.     

      m3 2,25 
  

8 

Пластичне канализационе 
цеви за унутрашње 
инсталације, отпорне на 
топлу воду. Укључити 
фазонске комаде, материјал 
за спајање, заптивање, 
вешање, проводнице, чепове 
и слично. Цеви се користе за 
хоризонтални и вертикални 
развод у санитарним 
просторијама.  
Обрачун по m` готовог 
цевовода за сав рад и 
материјал. 
 
         

а) DN 50 m` 8,00 
  б) DN 75 m` 10,00 
  в) DN 100 m` 10,00 
  г) DN 150 m` 36,00 
  В 

КАНАЛИЗАЦИЈА 
УКУПНО  

БЕЗ ПДВ-а:   
   

 

Г САНИТАРИЈЕ         
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1 

Набавка транспорт и монтажа 
умиваоника од керамике са 
причвршћивањем завртњима 
комплетно са сифоном, PVC 
везом и славинама.  
Обрачун по комаду.         

    ком 17 
  

2 

Набавка , транспорт и 
монтажа комплет WC шоље 
са водокотлићем (средња 
монтажа), PVC везом и 
поклопцем. У ову ставку 
улазе сви потребни делови за 
монтажу, као и сав спојни 
материјал. Обрачун по 
комаду.      

      ком 10 
  

3 
Набавка, транспорт и 
монтажа ек вентила 1/2"-3/8"     

      ком 10 
  

4 
Набавка транспорт и монтажа 
туша зидног, једноручни са 
успонском цеви.     

      ком 4 
  

5 

Набавка транспорт и монтажа 
комплет писоара са свим 
потребним деловима.  
Обрачун по комаду.     

      ком 2 
  

6 

Набавка и монтажа судопера 
од росфраја, са 
причвршћивањем завртњима 
комплетно са сифоном, PVC 
везом и славинама.  
Обрачун по комаду.         

    ком 1 
  

7 

Набавка и монтажа 
нискомонтажног електричног 
бојлера за припрему топле 
воде. Бојлер снабдети 
сигурносним вентилом и 
прибором за уградњу и 
повезивање на водоводну 
мрежу. Бојлер запремине 10 
литара. 
Обрачун по комплет 
монтираном уређају.     

      ком 14 
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8 

Набавка транспорт и монтажа 
вертикалног електричног 
бојлера за припрему топле 
воде. Бојлер снабдети 
сигурносним вентилом и 
прибором за уградњу и 
повезивање на водоводну 
мрежу: Бојлер запремине 80 
литара.  
Обрачун по комплет 
монтираном уређају.     

      ком 2 
  

9 

Набавка транспорт и монтажа 
подног сливника Ø75 mm са 
пониклованом решетком која 
је постављена у равни 
финалне обраде пода. 
Обрачун по комаду         

    ком 2 
  

10 

Пратећа галантерија Kimberly-
Clark, или еквивалентна са 
свим потребним материјалом 
за причвршћивање:     

  
а) 

Огледало са етажером 
60x80cm ком 17 

  б) Држач тоалет папира у ролни ком 10 
  в) WC метлица ком 10 
  г) Држач течног сапуна ком 17 
  д) Зидни држач папирних убруса ком 18 
  

ђ) 
Корпа за отпатке - инокс 
Ø20x40cm ком 10 

  Г 
САНИТАРИЈЕ 

УКУПНО  
БЕЗ ПДВ-а:   

 Д ОСТАЛО         

1 
Израда пројекта изведеног 
стања у 3 примерка. 
Паушално         

    пауш. 1   
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       РЕКАПИТУЛАЦИЈА:         

А ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 
 Б ВОДОВОД 
 В КАНАЛИЗАЦИЈА 
 Г САНИТАРИЈЕ 
 Д ОСТАЛО 
     У К У П Н О БЕЗ ПДВ-а: 
      

 
ПДВ: 

  

 
УКУПНО СА ПДВ-ом: 
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Ред. 
број 

О  П  И  С 
П  О  З  И  Ц  И  Ј  Е 

Јед. 
мере 

Количи-
на 

радова 

Цена по  
јединици 

мере 
без ПДВ-а  

  

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

 6.1.  Elekroenergetska instalacija 
     6.1.1.Napajanje 
    6.1.1.

1. 
Nabavka, isporuka i ugradnja 
Plastični orman IP54 dimenzije 
800x600x250, sa glavnim 
grebenastim prekidačem 250A, i 
kompaktnim prekidačem 160A za 
kabel prema bini kom 1 

  6.1.1.
2. 

Nabavka, isporuka, polaganje  
napojnih kablova  razvodnih ormana 
u zid pod malter. Suvo otvaranje i 
izrada završetaka na oba kraja 
kabla (u OMM, RO, GRO). Tip i 
presek kabela uskladiti prema 
rešenju o elektroenergetskoj 
saglasnosti. PredviĎeni kablovi su 
sledeći 

     N2XH-J 4x70 m 10 
  6.1.1.

3. 
Nabavka, izrada, isporuka i 
montaža ormana za izjednačenje 
potencijala (OZU) neposredno uz (ili 
ispod) GRO. Orman izraditi od lima 
debljine 2mm dva puta dekapiranog, 
i obojiti standardnom bojom (kao 
GRO).  

     Orman opremiti poklopcem i 
bakarnom sabirnicom 30x5 mm sa 
mesinganim vijcima M8 na koje se 
preko kabel papučica stežu vodovi 
izjednačavanja potencijala svih 
metalnih instalacija (kanalizacuja, 
grejanje, vodovod, PTT...) i 
uzemljivač objekta. 

     Sabirnica se povezuje sa 
sabirnicom zaštitnog voda u EV-2P 
pomoću kabla tipa N2XH 1x50  
 

     Sve kompletno. kom 1 
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6.1.1.
4. 

Nabavka, isporuka i ugradnja 
sabirnog voda za izjednačenje 
potencijala tipa N2X 1x16 i 
polaganje od zaštitne šine u OIP do 
kutija za izjednačenje potencijala u 
lokalima i sanitarnim čvorovima 
(KIP). Vod se polaže  u zidu ispod 
maltera. 

     Sve komplet isporuka materijala, 
povezivanje na oba kraja (u KIP i 
OIP)  i polaganje po dužnom metru. 
Spojeve uraditi "UNIMAX 4-25" 
proizvodnje "FEMAN" Jagodina. 

m 2 
  6.1.1.

5. 
Lupanje betona, iskop rova, 
polaganje kabla PP00 4x25 mm2 za 
napajanje ormara bine, zatrpavanje 
rova i ponovna betonaža, obračun 
po dužnom metru. Uvezivanje kabla 
na oba kraja. FeZn traka 25x4 u 
rovu do uzemljivača. 

m 90 
  6.1.1.

7. 
Nabavka, isporuka i ugradnja 
Plastični orman IP54 dimenzije 
800x600x210 sa 
samoukopavajućim 
podnožjem.UKO-UTO 16Ax4, UKO-
UTO 32Ax5, monofazna utičnica 
OG, trofazna utičnica OG. 
Automatski osigurači 16A i 32A.Fid 
sklopka 63/0,03A kpl 1 

   6.1.1.UKUPNO BEZ PDV-a: 
 

  6.1.2.Svetiljke 

    6.1.2.
1. 

Nabavka, isporuka, montaža i 
povezivanje kompletnih svetiljki sa 
sijalicama, fluo cevima, starterima 
prigušnicama. Svetiljke su 
proizvodnje BUCK-Beograd. 
Svetiljke su sledećih tipova: 

     Plafonjera IP20 sa led izvorom od 
12W kom 1 

   Plafonjera IP65 sa led izvorom od 
12W kom 7 

   Led panel 40W IP20  kom 75 
   Zidna IP20 sa led izvorom od 12W kom 16 
   Zidna IP65 sa led izvorom od 12W kom 1 
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6.1.2.
2. 

Nabavka, isporuka,montaža i 
povezivanje signalno panicnih 
svetiljki proizvodnje BUCK Beograd 

     PRATIKA 118 kom 4 
  6.1.2. UKUPNO BEZ PDV-a: 

 
  6.1.3.Provodnici 

    6.1.3.
1. 

Nabavka, isporuka,montaža 
sijaličnih mesta provodnicima tipa 
PP-Y, preseka1,5 mm2,  položenim 
po zidu i plafonu ispod maltera, - 
komplet sa razvodnim  kutijama 
(bez svetiljki i prekidača).Izvode za 
lustere završiti luster-klemama. 

     N2XH 3x1,5 m 250 
  6.1.3.

2. 
Nabavka, isporuka i izrada 
monofaznih priključnih mesta , 
položenim ispod maltera po zidu  -  
komplet sa razvodnim  kutijama 
(bez priključnica) . 

     N2XH 3x2,5 m 250 
  6.1.3.

3. 
Nabavka, isporuka i izrada veza za 
ekvipotencijalizaciju u mokrom 
cvoru provodnikom tipa P-Y 4 koji 
se polaže ispod maltera , prosečne 
dužine 15m - komplet sa KIP 
kutijom i sabirnicom za izjednačenje 
potencijala. 

kom 2 
  6.1.3. UKUPNO BEZ PDV-a: 

  
  6.1.4. Prateća oprema i uređaji 

    6.1.4.
1. 

Nabavka, isporuka, montaža i 
povezivanje "mikro" prekidača, 
zajedno sa isporukom razvodne 
kutije  f 60 za ugradnju u zid. 
Prekidači su sledećih tipova: 

     običan jednopolni kom 5 
   serijski kom 8 
   naizmenicni kom 4 
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6.1.4.
2. 

Nabavka, isporuka,montaža i 
povezivanje "mikro" utičnica sa 
zaštitnim kontaktom, zajedno sa 
isporukom razvodne kutije f60 za 
ugradnju u zid. Konektori moraju 
biti u modularnoj izvedbi. 

     monofazne  kom 33 
   trofazne (u cajnoj) kom 1 
  6.1.4.

3. 
Nabavka, isporuka,montaža i 
povezivanje plastičnih utičnica sa 
poklopcem za ugradnju u zid. 
Utičnice su sa zaštitinim kontaktom. 
Konektori moraju biti u 
modularnoj izvedbi. 

     monofazne (PROP-II-SZU) kom 6 
  6.1.4.

4. 
Nabavka, isporuka, montaža i 
povezivanje modulnih setova 
sastavljenih od 2 mikroutičnice sa 
zaštitnim kontaktom, jedna bez 
zaštitnog kontakta i dve utičnice tipa 
RJ-45 (modul sedmica - M7) 

kom 3 
  6.1.4.

5. 
Nabavka, isporuka, montaža i 
povezivanje modulnih setova 
sastavljenih od 2 mikroutičnice sa 
zaštitnim kontaktom i jedna bez 
zaštitnog kontakta (modul petica - 
M5) kom 1 

  6.1.4. UKUPNO BEZ PDV-a: 
 

  6.1.5. Razvodni ormani i table 

    6.1.5.
1. 

Nabavka, isporuka i montaža FID 
25/0,03A 

     Komplet sa izvoĎenjem svih veza. kom 2 
  6.1.5.

2. 
 Ispitivanje gotove instalacije. 
Merenje otpora uzemljenja. Predaja 
"Atesta"  investitoru zajedno sa 
predajom gotove, ispravne 
instalacije. paušal 1 

   

      6.1.1.Napajanje 
     6.1.2.Svetiljke 
     6.1.3.Provodnici 
     6.1.4. Prateća oprema i uređaji 
     6.1.5. Razvodni ormani i table 
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     ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE UKUPNO BEZ PDV-a: 
 

 PDV: 

 UKUPNO SA PDV-om: 
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Рб 
О  П  И  С 

П  О  З  И  Ц  И  Ј  Е 

Јед. 
мер

e 

Количи-
на 

радова 

 Цeнa пo 
 jeдиници 

мeрe 
 бeз ПДВ-a: 
 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а: 

1 2 3 4 5 6 

 6.5. VIDEO NADZOR 
     

     6.5.
1. 

Nabavka, isporuka, montaža i 
povezivanje: 
2 MP ONVIF Vodootporna TUBE 
kamera; Senzor 1/3" progressive scan 
CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 
1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć 
funkcija); Integrisan varifokalni objektiv 
2.8~12mm@F1.4; Osetljivost 
0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: 
H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz 
mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 
3D DNR, BLC, ROI; UgraĎena IR 
rasveta dometa do 30m;Pametne 
funkcije: Detekcija upada u zonu, 
Prelazak 
preko zamišljene linije; Slot za micro SD 
karticu (do 128 GB); IP67; 
Napajanje 12Vdc/PoE kom 8 

  6.5.
2. 

Nabavka, isporuka, montaža i 
povezivanje: 
2 MP Vandalootporna ONVIF kamera; 
Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; 
Rezolucija: 1920x1080@25fps, 
1280x960@25fps; ICR (Prava Dan/Noć 
funkcija); Integrisan fiksni objektiv 
2.8mm@F2.0 (opcija 4mm); Osetljivost 
0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: 
H.264/ MJPEG/H.264+; Regulacija 
protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 
120dB WDR; Funkcije: 3D DNR, BLC, 
ROI, ANR; UgraĎena IR rasveta dometa 
do 10m; Pametne funkcije: Detekcija 
upada u zonu, Prelazak preko 
zamišljene linije; Slot za micro SD 
karticu (do 128 
GB); IK08, IP66; Napajanje 12Vdc/PoE kom 8 

  6.5.
3. 

Nabavka, isporuka i montaža kablova 
F/FTP kat.6 m 10 
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6.5.
4. 

Nabavka, isporuka i montaža  16 
kanalni NVR, Maksimalna podržana 
rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija 
H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-
Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 
160/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD 
(do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: 
HDMI video izlaz max rezolucije 4K 
(3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; 
Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS 
software u kompletu, nadzor putem 
mobilnog telefona (ANDROID, iOS), 
Prijavljivanje ureĎaja na besplatan HIK 
Cloud P2P, u kompletu sa hard diskom 
namenjenim za sisteme za video nadzor 
kapaciteta 1TB kom 1 

  6.5.
5. 

Povezivanje, puštanje u rad i obuka 
korisnika 

pauš
al 1 

  6.5. Ukupno video nadzor bez PDV-a: 
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Ред. 
број 

О  П  И  С 
П  О  З  И  Ц  И  Ј  Е 

Јед. 
мерe 

Количина 
радова 

Цена по  
јединици  

мере  
без ПДВ-а  

  

Укупна 
Цена без 
 ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

 6.7. DOJAVA POŽARA 

  
  

 6.7.1. Nabavka, isporuka, montaža i 
povezivanje: 
Centrala za dojavu požara koja sadrži: 
-plastični ABS kabinet sa integrisanim 
internim kontrolno-upravljačkim 
panelom; 
- matičnu ploču sa glavnim procesorom; 
matična ploča sadrži napojnju jedinicu 
sa punjačem baterija, memorijsku SD 
karticu, USB 1.1 interfejs za priključenje 
PC. 
- napojna jedinica, sa punjačem 
baterija,  
- kontrolno upravljački panel sa LCD 
ekranom sa 6 redova/40 karaktera u 
svakom redu, sadrži 2 programabilna 
slobodna tastera, 2 programabilna 
slobodna 3-bojna LED indikatora, ispis 
na srpskom jeziku, podršku za sva 
latinična slova u srpskom jeziku, prikaz 
5 statusnih lista (alarmi, greške, 
isključenja, aktiviranja, ostalo), prikaz 
isključenja/uključenja zona, izlaza, 
ulaza, petlji. 
Karakteristike centrale: 
- 1 adresabilna petlja, za priključenje 
(kapaciteta) do 250 adresabilnih 
elemenata (javljača požara) u petlji; 
- dužina petlje je do 3500m; 
- 2 monitorisana izlaza za zvučnu 
signalizaciju i daljinsku dojavu alarma; 
- 2  monitorisana ulaza 
- mogućnost programiranja logičkih 
jednačina za aktiviranje izlaza, 
- integrisan LAN TCP/IP priključak, 
100MB/s 
- prostor za 2 aku baterije 12V/7Ah za 
rad bez mrežnog napajanja 72h+0,5h. 
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 Centrala poseduje programabilnu 
dvozonsku zavisnost, programabilno 
dvostepeno vreme kašnjenja i 
intervencije, automatsko prepoznavanje 
zaprljanosti detektora 
Centrala ima mogućnost automatskog 
slanja informacija o svom stanju putem 
elektronske pošte na unapred odreĎene 
email adrese, kao i mogućnost 
povezivanja sa softverom za 
vizualizaciju celokupnog sistema, koji 
služi za prijem informacija iz sistema, 
kao i za slanje kontrolnih komandi ka 
sistemu (isključivanje/uključivanje 
detektora, sirena...). 
Centrala je proizvedena u skladu sa EN 
54-2, EN 54-4 i EN 54-13 
Tip: IP BX,  Schrack Seconet 
AG/Austrija kom 1 

  6.7.2. Nabavka, isporuka, montaža i 
povezivanje:Adresabilni interaktivni 
multikriterijumski, optičko-termički 
detektor požara, može biti programiran 
kao dimni detektor, termomaksimalni i 
termodiferencijalni detektor ili 
kombinovani optičko-termički detektor, 
programsko dodeljivanje adrese i 
automatsko prepoznavanje 
jedinstvenog serijskog broja detektora, 
nivo zaštite: IP44 (sa podnožjem), LED 
indikator vidljiv 360°. Optički deo 
detektora poseduje automatsku 
adaptaciju na stanje okoline u kojoj se 
nalazi (automatsko 
podešavanje/usklaĎivanje osetljivosti 
detektora u zavisnosti od ambijentalne 
temeprature); detekcija dima uvek 
praćena proverom temperature okoline; 
programsko podešavanje praga alarma; 
lokalno skladištenje svih podataka i 
dogaĎaja; detektor poseduje zaštitu od 
kratkog spoja (izolacioni prekidač) 
Podešen da radi kao kombinovani 
optičko-termički javljač požara.Detektor 
treba da je u skladu sa EN54-5, EN54-
7, EN54-17 i EN54-29 standardimaTip: 
MTD 533X, Schrack Seconet 
AG/Austrija kom 90 
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6.7.3. Nabavka, isporuka, montaža i 
povezivanje: 
Adresabilni ručni javljač požara, LED 
indikacija stanja; sadrži integrisani 
izolator petlje koji u slučaju kratkog 
spoja ili otvorene linije obezbeĎuje 
nesmetan rad sistema; sa kućištem za 
ugradnu/nadgradnu unutrašnju 
montažu, IP24; sa providnim zaštitnim 
poklopcem protiv nenamernog 
aktiviranja. Javljač treba da je u skladu 
sa EN54-11 i EN54-17 standardima; 
Tip: MCP 545X-1R, Schrack Seconet 
AG/Austrij kom 10 

  6.7.4. Nabavka, isporuka, montaža i 
povezivanje: 
Paralelni indikator 
Tip: BX-UPI+PIG, Schrack Seconet kom 45 

  6.7.5. Nabavka, isporuka, montaža i 
povezivanje: 
Alarmna sirena sa bljeskalicom, 
konvencionalnog tipa,  za unutrašnju 
montažu. Selektor 32 tona, glasnost 89-
97dB/m, crvene boje, radna 
temperatura -10°/+55°C, stepen zaštite 
IP21, u skladu sa EN54-23 standardom 
Tip: SONOSSBW ESFA1000RRS, 
Schrack Seconet AG/Austrija kom 5 

  6.7.6. Puštanje sistema u rad. Usluga 
obuhvata: 
- Kompletno programiranje i 
konfigurisanje centrale sistema za 
dojavu požara i provera svih funkcija 
sistema uz voĎenje primo-predajnog 
protokola 
- Funkcionalno ispitivanje sistema, 
izrada i izdavanje odgovarajuće isprave 
o ispitivanju i ispravnosti sistema 
- Obuka radnika za rukovanje sistemom 
prema preporukama proizvoĎača 
- Izrada i predaja Alarmnog plana 
sistema automatske detekcije i dojave 
požara, Uputstva za rukovanje na 
srpskom jeziku, uputstva za održavanje, 
kontrolne knjige održavanja i spiska 
elemenata petlje 
- Primopredaja sistema naručiocu 
(predaja tehničke dokumentacije i EN i 
SRPS sertifikate i uverenja o 
saobraznosti uvezene opreme) kpl 1 
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6.7.7. Nabavka, isporuka i postavlјanje  
halogen free kabla JH(St)H 2x2x0.8mm, 
koji postaviti već postavljena halogen 
free creva ispod maltera i iznad 
spuštenog plafona, sve komplet. m 10 

  6.7.8. Isporuka i udradnja  instalacionih 
„halogen free“   creva, cevi Ø 16mm ili 
kanalica 20x20mm m 5 

  6.7.9. Projekat izvedenog stanja kpl 1 
  DOJAVA POŽARA UKUPNO BEZ PDV-a: 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

ZBIRNA REKAPITULACIJA 

1. GRAĐEVINSKI RADOVI:  ___________________________ dinara bez PDV-a 

2. HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE: ____________________________dinara bez PDV-a 

3. ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA:________________________ dinara bez PDV-a 

4. VIDEO NADZOR:           _____________________________ dinara bez PDV-a 

5. DOJAVA POŽARA:           _____________________________ dinara bez PDV-a 

 

UKUPNO BEZ PDV-a:   _____________________________ dinara 

 

PDV:                                                              _____________________________ dinara  

 

UKUPNO SA PDV-om:   _____________________________ dinara 

 

 

 

Датум: 
 

         Потпис Понуђача 

   

             (потпис овлашћеног лица) 
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 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ                                Образац 3 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач  

 

______________________________________________________________________________, 

(навести назив Понуђача) 

 доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за отворени поступак 
јавне набавке радова –  реконструкција и  санација Културног центра у Бачкој Паланци – 3. 
фаза,  број ЈН 17/2019, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД БЕЗ ПДВ-а 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

           Датум:                            Потпис Понуђача 

    

            (потпис овлашћеног лица) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ                                     Образац 4 

 

У складу са чланом 26. Закона, Понуђач __________________________________________,  

                                                                        (Назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке  радова –  реконструкција и  санација Културног центра у Бачкој Паланци – 3. 
фаза,  број ЈН 17/2019,  
  
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

                 Датум: 
 

         Потпис Понуђача 

   

             (потпис овлашћеног лица) 

 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

 

 



Конкурсна документација за ЈН бр. 17/2019  
 радови на реконструкцији и санацији Културног центра у Бачкој Паланци – 3. фаза 

страна 51 од 85 
 

 

                                     Образац 5 

 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ЧЛАН 75. СТАВ 2 ЗАКОНА   

 

 

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _______________________________________________________________________    

(навести назив понуђача) 

 

у поступку јавне набавке радова –  реконструкција и  санација Културног центра у Бачкој 
Паланци – 3. фаза,  број ЈН 17/2019, 
 
 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Датум: 
 

         Потпис Понуђача 

   

             (потпис овлашћеног лица) 

 

           

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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Образац 6. 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И  

УВИДА У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ     

 

Назив понуђача: 

 

Седиште и адреса понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

    
ПОНУЂАЧ_____________________________________________________________________  
изјављује да је обишао локацију која је предмет јавне набавке, извршио увид  «на лицу 
места» у пројектно техничку документацију и све информације које су неопходне за 
припрему и подношење понуде за јавну набавку радова – реконструкција и  санација 
Културног центра у Бачкој Паланци – 3. фаза,  број ЈН 17/2019. 
 
Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не 

могу бити основ за било какаве накнадне промене у цени. 

У_________________________      

Дана_____________2019. године                           

   _________________________                            ____________________________ 
Потпис овлашћеног представника                                    Потпис овлашћеног   представника 
Понуђача                                  Наручиоца 
 
 
За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава само понуђач. За групу 

понуђача, образац попуњава и потписује само носилац посла - овлашћени члан групе 

понуђача. 

НАПОМЕНА:овај образац доставља се уз понуду само уколико је понуђач извршио обилазак 

локације. 
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 ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА                                                    Образац 7. 

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у 

периоду 2014. – 2018. година, извео грађевинске радове на aдаптацији, санацији или 

реконструкцији на најмање 3 објекта  укупне вредности минимум 22.000.000,00 динара без ПДВ-а, за 

сваки уговор појединачно  чија листа је наведена у следећој табели: 

      Р
е
д

. б
р
. 

Број, датум и 

назив  уговора 

Година 

завршетка 

реализа-

ције 

уговора  

Наручилац 
Кратак опис изведених 

радова 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити:  
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- образац потврде о реализацији раније закључених уговора -   Образац 8. 

У случају потребе копирати овај образац. 

 

        Датум: 
 

           Понуђач 

   

             (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 8. 

 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац/Инвеститoр издаје 

 

ПОТВРДУ 

_______________________________ 

Назив Наручиоца/Инвеститора 

_______________________________ 

Адреса 

 

Овим потврђујемо да је 

предузеће_____________________________________________________________________ 

 

За потребе Наручиоца/Инвеститора_______________________________________________ 

Квалитетно и у уговореном року  извршио радове____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Бруто развијене површине од ______________ m2, а на основу Уговора број ___________ од  

__________. године 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке радова – реконструкција и 
санација Културног центра у Бачкој Паланци, ЈН број 17/2019, и у друге сврхе се не може 
користити. 

  Контакт особа Инвеститора                                                            Потпис овлашћеног лица 

_________________________     _________________________ 

Телефон_________________ 
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Образац 9. 

Списак – референтна листа 

најважнијих изведених радова на најмање три објекта културних установа 

 у последње три године (2016. 2017.,и 2018. година) 

 

РБ 

 

Предмет уговора / година Наручилац посла  Вредност набавке у 

динарима  

без ПДВ-а 

 

 

   

 

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

   

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: У случају више референци овај образац треба копирати, односно, уколико 

понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача потписује и оверава свој 

Списак – референтну листу.  

 

Датум             Овлашћено лице понуђача 

_______________________       ________________________________ 
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Образац број 10. 

 

Образац потврде –  

најважнијих изведених  радова на најмање три објекта културних установа 

 у последње три године (2016. 2017.и 2018. година) 

_____________________________________  

                   Назив наручиоца  

_____________________________________  

                       Адреса  

 

Овим потврђујемо да је понуђач: _______________________________________________ 

/назив и седиште/ 

___________________________________________________________________ 

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе) 

 

за потребе Наручиоца  квалитетно и у Уговореном року извео послове 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(навести назив уговора и врсту радова) 

 

у вредности од укупно ______________________________ динара без ПДВ-а, а на основу 

Уговора број  _________________ од _________________ године,чија је реализација 

окончана ___________ године. 
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Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може 

користити.  

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе 

наведени подаци тачни.  

Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 

телефон: ___________   

 

 

У _____________________  потпис овлашћеног лица 
издаваоца референце  
претходног наручиоца 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за ЈН бр. 17/2019  
 радови на реконструкцији и санацији Културног центра у Бачкој Паланци – 3. фаза 

страна 59 од 85 
 

 

Образац број 11. 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 

располажемо са траженим кадровским капацитетом односно да имамо радно ангажована 

следећа лица која су оспособљени за извођење предметних радова: 

рб Име и презиме Стручна спрема 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   
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23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

Дана ______________ 2019. године   

   

У _________________________  потпис овлашћеног лица 
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Образац 12. 

 
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 
НАЧЕЛНИК 
Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Врста предмета: РАДОВИ 
Ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови, 45310000 – радови на 
увођењу електричне инсталације, 45332000 – водоинсталатерски радови и радови на 
инсталацији одвода 
БРОЈ: IV-404-1/2019-___ 
ДАНА:____________.2019. годинe 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

                     реконструкција и  санација Културног центра у Бачкој Паланци  
– 3. фаза,  

 
 број ЈН 17/2019 

 

Закључен дана ___________________ године, између: 

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

 
2. __________________ из ______________, улица _____________ број _____, ПИБ 

_________, матични број _________, врста предузећа __________ кога заступа 

______________(у даљем тексту: одабрани понуђач). 

НАПОМЕНА: У случају да одабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно са 

понуђачем из  групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив подизвођача, односно сви 

чланови групе понуђача. 

Члан 1.  

 Уговорне стране констатују: 

 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик 

РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана __________године, објавио Позив за подношење 

понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку радова - 

реконструкција и санација Kултурног центра у Бачкој Паланци – 3. фаза, ЈН број 17/2019,  на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,  

http://www.backapalanka.rs/
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 - да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, 

вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је 

поднео одабрани понуђач, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним 

набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама; 

 -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео 

Одлуку о додели уговора број _______од___________ године, којом је уговор о јавној 

набавци доделио одабраном понуђачу.  

1. Предмет уговора 

Члан 2.  

 Предмет овог уговора су радови на реконструкцији и санацији Kултурног центра у 

Бачкој Паланци – 3. фаза, ЈН број 17/2019.  

Ради извршења радова који су предмет Уговора, одабрани понуђач се обавезује да 

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, и изврши све потребне 

радове према спецификацији радова ове јавне набавке.  

Вредност радова – цена 

Члан 3 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:      

______________  динара без ПДВ-а, ПДВ у износу од ______________ динара, што укупно 

чини ___________________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из 

усвојене понуде одабраног понуђача број ___________ од _________2019. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 

цене елемената на основу којих је одређена. 

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

обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 

одабраног понуђача. 

Понуђеном ценом из става 1. овог члана Уговора обухваћено је: вредност 

материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и 

спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања 

саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске 

механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене 

радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове 

мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера 

безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, 

припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за 

комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током 

извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима 

Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, 
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подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према 

техничкој документацији. 

Услови и начин плаћања 

Члан 4 

 Плаћање ће се извршити након испостављања привремених и окончане ситуације, у 

складу са степеном изведених радова, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 

изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________2019. 

године, са роком плаћања од најкасније 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Пре 

достављања, привремена и окончана ситуација се обавезно усаглашава са надзорним 

органом наручиоца. 

Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја објекта. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију 

одабрани понуђач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје 

и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што одабрани 

понуђач признаје без права приговора. 

Рок за завршетак радова 

Члан 5 

 Одабрани понуђач се обавезује да уговорене радове изведе у року од _____ 

календарских дана, од дана увођења  одабраног понуђача у посао. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а 

што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рок завршетка радова је фиксни и не може се мењати без сагласности 

Наручиоца.  

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Одабраног понуђача да предузме потребне мере којима 

се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 

грађења. 

Члан 6   

Одабрани понуђач има право да захтева продужење рока за извођење радова у 

случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био 

спречен да изводи радове. 

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење 

рокова, сматрају се нарочито: 
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1) природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време 
неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере предвиђене актима надлежних органа; 
3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом; 
4) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није 

знао нити је могао знати да се морају извести. 
 

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року 

од 8 дана од дана када је Одабрани понуђач затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу 

рока за завршетак радова. Уколико Одабрани понуђач пропусти да достави благовремено 

упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење 

изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за 

завршетак радова. 

 Захтев за продужење рока за извођење радова Одабрани понуђач писмено подноси 

Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре 

истека коначног рока за завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са 

одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона. 

            У случају да Одабрани понуђач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да 

уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 

накнаде. 

 Ако Одабрани понуђач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на 

продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

Уговорна казна 

Члан 7 
Уколико Одабрани понуђач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 
вредности без ПДВ-а за сваки дан кашњења, а највише до 10% од укупне вредности 
Уговора, без ПДВ-а.Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне 
казне. 
 Уколико из неоправданих разлога одабрани понуђач прекине са извођењем радова 
или одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз реализацију 
банкарске гаранције за добро извршење посла, као и да захтева од одабраног понуђача 
накнаду штете до износа стварне штете. 
 Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног 
обавештења одабраном понуђачу, односно, сматра се да је одабрани понуђач обавештен 
да ће се иста наплатити у наведеним случајевима. 
 Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је 
обрачуната уговорена казна мања од претрпљене штете. 

 
Обавезе Одабраног понуђача  
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Члан 8 
 Одабрани понуђач се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким 
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу 
радова,  као и : 
1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног  
Одабраног понуђача; 
2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво 
проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, 
достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље 
поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци 
у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-
техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, 
нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова; 
3) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са 
важећим прописима;                       
4) да се строго придржава мера заштите на раду; 
5) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца радова да је завршио радове 
и да је спреман за њихову примопредају 
6) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за 
изградњу, односно главном пројекту, 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 радова 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 радова; 
9) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 
Србије; 
10) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 
извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се 
објекат гради 
11) да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
12) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета 
употребљеног материјала; 
13) 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; 
14) 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; 
15) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 
неправилности и недостаци; 
16) 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; 
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17) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 
инсталација и опреме; 
18) да Одабрани понуђач, отклони све евентуално начињене штете на постојећим 
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама 

 
Обавезе Наручиоца  

 
Члан 9 

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 
обавеза Извођача радова. 

Наручилац радова се обавезује да уведе Одабраног понуђача у посао, предајући му 
техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и 
коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Одабраним понуђачем. 

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом 
одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу 
са законом који регулише ову област. 
 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 
 

Члан 10 
 Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 
 Одабрани понуђач је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима 
надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене 
примедбе и то на сопствени трошак. 
 

Финансијско обезбеђење 
 

Члан 11 
Одабрани понуђач 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 завршетак радова, с 

тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење 

рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак 

радова. 

 Одабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 

додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг). 

Приликом примопредаје радова Одабрани понуђач се обавезује да Наручиоцу преда 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности 

изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног 

рока. Одабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 

додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг). 
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Осигурање 

Члан 12 
Одабрани понуђач је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од 

уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави 

наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период 

извођења радова.  

Одабрани понуђач је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или 

оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим 

законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Одабрани понуђач је дужан да достави, 

пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим 

периодом осигурања. 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 13 
Одабрани понуђач 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 радове износи __ месеци  од дана када је 

записнички извршена примопредаја свих радова у складу са Законом  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, прибави и преда Наручиоцу радова. 

Одабрани понуђач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у 

току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Одабрани понуђач 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. 

Квалитет уграђеног материјала 

Члан 14 
За укупан уграђени материјал Одабрани понуђач мора да има сертификате квалитета 

и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 
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Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

 Одабрани понуђач 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 Одабраног понуђача  да поруши изведене радове и да их 

о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним 

одредбама. Уколико Одабрани понуђач у одређеном року то не учини, Наручилац има право 

да ангажује друго лице на терет Одабраног понуђача. 

 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим 

се уређује планирање и изградња.  

 Одабрани понуђач се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је 

при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Примопредаја изведених радова 

Члан 15 
Примопредаја објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова 

предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње 

дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши 

и упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не 

би могла да се изврши контрола изведених радова. 

 Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем 

за изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са 

техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно 

материјала, опреме и инсталација. 

 Одабрани понуђач 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 Одабраног понуђача, уз присуство 

Стручног надзора. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји. 
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 Одабрани понуђач 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, Одабрани понуђач мора да отклони без одлагања. Уколико те 

недостатке Одабрани понуђач 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 Одабраног понуђача. 

 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Одабраног понуђача 

примити на коришћење изведене радове. 

Коначни обрачун 

Члан 16 
 Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за 

коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од 

стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и 

непроменљиве.  

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 

(два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Одабраног понуђача, уз присуство 

Стручног надзора. 

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о 

примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 

 

 

Раскид Уговора 

Члан 17 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Одабрани 

понуђач не изврши предвиђене радове у року датом у својој понуди. 

 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 Одабраног понуђача, а Одабрани понуђач није поступио по примедбама стручног 

надзора. 
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 Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског 

дневника утврди да Одабрани понуђач касни са извођењем радова као и Одабрани понуђач 

не изводи радове у складу са 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, Одабрани понуђач 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. 

Сходна примена других прописа 

Члан 18. 
 На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће 

одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују 

облигациони односи. 

Саставни део уговора 

Члан 19. 
Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   техничка документација 

-   понуда Одабраног понуђача бр. _______________ од __________. године 

 

Решавање спорова 

Члан 20. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду. 

Број примерака уговора 

Члан 21. 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнака примерка, од којих 2 (два) примерка 

задржава Одабрани понуђач, а 2 (два) примерка задржава Наручилац за своје потребе. 
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Ступање на снагу 

Члан 22. 
 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на 

снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране 

Одабраног понуђача.  

 

ОДАБРАНИ ПОНУЂАЧ             НАРУЧИЛАЦ 

________________________        ______________________ 

 

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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8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на 

српском језику, таква понуда ће бити одбијена, као нерихватљива. 

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на 

српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, 

контакт особу, број телефона контакт особе. 

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, контакт особу 

и телефон. 

Понуду доставити на адресу: ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА, КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ БРОЈ 16, 

21400 БАЧКА ПАЛАНКА, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова - реконструкција и 

санација Културног центра у Бачкој Паланци – 3. фаза, број ЈН 17/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 14.10.2019. 

године до 11:00 часова.  

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 наручулац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 14.10.2019. године у 12:00 часова, у 

просторијама општине Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, Бачка Паланка. 

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, као и 

модел уговора, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Уколико се приликом 

сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, 

уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф и оверу печатом. 

 

Понуда мора да садржи: 

 Доказе о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. Закона; 
 Доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона; 
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 Образац понуде (Образац 1) – попуњен и потписан у складу са упутством за 
попуњавање; 

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2) – попуњен и потписан; 
 Образац трошкова припреме  понуде (Образац 3) - попуњен и потписан. Достављање 

овог обрасца није обавезно; 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) – попуњен и потписан  
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова из чл. 75. став  2. Закона о јавним 

набавкама у отвореном поступку јавне набавке (Образац 5); попуњен и потписан 
 Образац изјаве понуђача о обиласку локације и увид у техничку документацију 

(Образац 6), попуњен и потписан 
 Образац Референтне листе ( Образац 7) попуњен и потписан 
 Образац потврде о реализацији раније закључених уговора (Образац 8) попуњен и 

потписан 
 Списак – референтна листа најважнијих изведених радова на најмање три објекта 

културних установа  у последње три године (2016. 2017.,и 2018. година)-(Образац 9), 
попуњен и потписан 

 Образац потврде – најважнијих изведених  радова на најмање три објекта културних 

установа  у последње три године (2016. 2017.и 2018. година)-(Образац 10), попуњен и 

потписан 

 Образац изјаве о кадровском капацитету ( Образац 11) попуњен и потписан 

 Модел уговора (Образац 12)– попуњен и потписан 
 Гаранција пословне банке за озбиљност понуде, 
 Оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 

извршење посла; 
 Оригинал писмо о намерама банке, за издавање банкарске гаранције за отклањање 

грешака у гарантном року; 
 Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења 

заједничке понуде.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу 
(нпр. Изјава о испуњавању обавезних услова, Изјава о независној понуди), који морају бити 
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона. 

Уколико понуђач не користи печат, а у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. 
гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), дужан је 
да уз понуду достави Наручиоцу Изјаву о томе. 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет набавке није обликован у више партија. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Бачка Паланка, 

Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка Паланка, са назнаком: „Измена понуде за  јавну 

набавку радова - реконструкција и санација Културног центра у Бачкој Паланци - III фаза, 

број ЈН 17/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за  јавну набавку радова - 

реконструкција и санација Културног центра у Бачкој Паланци - III фаза, број ЈН 17/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ”,  или „Опозив понуде за  јавну набавку радова - реконструкција и санација 

Културног центра у Бачкој Паланци - III фаза, број ЈН 17/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  или  „Измена 

и допуна понуде за  јавну набавку радова - реконструкција и санација Културног центра у 

Бачкој Паланци - III фаза, број ЈН 17/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу и број 

телефона. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди, контакт особе и бројеве телефона. По истеку рока за подношење понуда 

понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац број 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 

да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац  

1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 

поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са 

Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу по овлашћењу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу по овлашћењу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу по овлашћењу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) 

Закона и то податке о:  

- 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, 

-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

-понуђачу који ће издати рачун,  

-рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

 

Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе (а не сви чланови групе), у 

име групе понуђача, потпише и овери Образац понуде (Образац број 1), Образац структуре 

цене (Образац број 2) и Образац трошкова припреме понуде (Образац број 3) из конкурсне 

документације (који не представљају Изјаве дате под кривичном и материјалном 

одговорношћу), у овом споразуму се мора навести и тај понуђач, односно члан групе 

понуђача. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у „Условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона, у 

складу са „Упутством како се доказује испуњеност услова“. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Плаћање ће се извршити након испостављања привремених и окончане ситуације, у складу 

са степеном изведених радова, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених 
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радова и јединичних цена из усвојене понуде, са роком плаћања од најкасније 45 дана од 

дана пријема оверене ситуације. Пре достављања, привремена и окончана ситуација се 

обавезно усаглашава са надзорним органом наручиоца. 

Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја објекта. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију 

одабрани понуђач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје 

и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што одабрани 

понуђач признаје без права приговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове на изградњи објекта који је предмет јавне набавке не може 

бити краћи од 2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје.  

За уграђени материјал важи гаранција произвођача, рачунајући од дана примопопредаје 

радова  

 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 

 

Рок за извођење свих уговорених радова не може бити дужи од 90 календарских дана од 

дана увођења Одабраног понуђача у посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник 

датум почетка и завршетка свих уговорених радова.  

Место извођења радова:  Бачка Паланка, Трг братства и јединства број 21, кат.парцела број 
3174 к.о. Бачка Паланка – град. 
 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. У случају 

истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

9.5.Уговорна казна и накнада штете  

 Уколико  одабрани понуђач не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право 
да наплати од одабраног понуђача уговорну казну од 1‰ (један промил) од укупне 
вредности Уговора без ПДВ, за сваки дан кашњења, а највише до 10% од укупне вредности 
Уговора, без ПДВ-а. 
 Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 
Уколико из неоправданих разлога одабрани понуђач прекине са извођењем радова или 
одустане од даљег рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз реализацију 
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банкарске гаранције за добро извршење посла, као и да захтева од одабраног понуђача 
накнаду штете до износа стварне штете. 
 Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног 
обавештења одабраном понуђачу, односно, сматра се да је одабрани понуђач обавештен 
да ће се иста наплатити у наведеним случајевима. 
 Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је 
обрачуната уговорена казна мања од претрпљене штете. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачунато: набавка, израда, транспорт, монтажа, уградња, односно потребан рад и 

материјал са свим неопходним активностима до комплетирања предмета набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Aко је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А 

КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине. Подаци о називу, адреси и 

интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити 

исправни подаци су:  

- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство надлежно 

за послове финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: 

www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне 

информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије 

или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;  

- Заштити животне средине -назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине 

(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса 

Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:  

www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, 

Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
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- Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство 

рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет 

адреса: www.minrzs.gov.rs.  

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

1.  Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: безусловна, неопозива, 
без права на приговор и платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде 
издаје се у износу од 5% од укупне понуђене цене из понуде без обрачунатог ПДВ-а, и 
мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуде. Поднета банкарска гаранција не 
може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, 
мањи износ од оног који одреди наручилац 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). 
 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets 
Authorities- ESMA). 
 
Наручилац  ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду у 
следећим случајевима: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише 
уговор о јавној набавци; 
- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 
гаранцију за добрo извршење посла у складу са одредбама закљученог уговора. 
 
2. Оригинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за 
добро извршење посла. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал писмо о намерама банке, за издавање: 
безусловне, неопозиве, без права на приговор и плативе на први позив, банкарске 
гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са 
роком важења најмање 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговора, уколико 
Наручилац понуђачу додели уговор.   
 
3. Оригинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за 
отклањање грешака у гарантном року. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал писмо о намерама банке, за издавање: 
безусловне, неопозиве, без права на приговор и плативе на први позив, банкарске 
гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу од 5 % од вредности уговора 
без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, уколико 
Наручилац понуђачу додели уговор.   
 

http://www.minrzs.gov.rs/
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Рок важења свих наведених писна о намерама банке мора бити најмање као и рок важења 
понуде. 

 
Одабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу: 
 

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у тренутку закључења уговора, а 
најкасније у року од 15 дана од закључења уговора, која ће бити са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла, издаје се у износу од 10% од вредности уговора без 
ПДВ-а и роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговора. 
Сви елементи гаранције морају бити употпуности усаглашени са конкурсном 
документацијом и закљученим уговором.  
Банкарска гаранција за добро извршење посла, не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Aко се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције мора се продужити.  
Наручилац ће уновчити гаранцију за добро извршење посла, уколико Извођач не буде 
извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној 
набавци. 
 
3. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, понуђач предаје 
наручиоцу у тренутку примопредаје уговорених радова, након потписивања записника, уз 
окончану ситуацију коју предаје на плаћања. 
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, мора бити са клаузулама: 
безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, и сви елементи 
гаранције морају бити у потпуности усаглашени са уговором и одредбама ове конкурсне 
документације (рокови и износ),  у висини од 5% од вредности уговора без ПДВ-а и роком 
важности  који је најмање 30 дана дужи од уговореног гарантног  рока.  Поднета банкарска 
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова од оних утврђених овом конкурсном 
документацијом и уговором.  
Понуђач може поднети гаранције стране банке, само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме    одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција, која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets 
Authorities- ESMA). 
Наручилац ће уновчити гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, уколико 
Извођач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором о јавној набавци, у гарантном року.  
 

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 
располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: Општина 

Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка Паланка  или електронским путем 

на e-mail: јnabavke@backapalanka.org.rs, тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације за набавку радова на 

реконструкцији и санацији Култрурног центра у Бачкој Палаци – 3.фаза, ЈН број 17/2019“. 

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.  

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 сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 07,00 до 15,00 часова. 
 

15. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се Записник о отварању понуда. 

У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. Закона. Записник о 

отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну 

набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају копију записника 

одмах по завршеном поступку отварања. 

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 

понуда у року од 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, 

неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 

његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу 
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оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

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. 

18. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року 

од 25 дана од дана јавног отварања понуда.  

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да 

се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за 

предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 

наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, одлуком о 

обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у 

припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади 

истакне захтев.  

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 

поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту 

објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

 

19. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава финансијског 

обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, 

односно да их је навео у „Обрасцу број 3“, и приложио доказ о извршеној уплати трошкова у 

корист даваоца финансијског обезбеђења. 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија). 
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Захтев за заштиту права се доставља предајом у писарницу наручиоца, или поштом - 

препорученом пошиљком са повратницом, на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра 

Првог,  број 16, 21400 Бачка Паланка  или електронским путем на  e-mail адресу: 

 јnabavke@backapalanka.org.rs  или факсом на број 021-60-45-587. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чл. 63. ст. 2. Зaкона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 
а Наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После 
доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Зaкона или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. Зaкона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

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

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. овог Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

 назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

 назив и адресу Наручиоца; 

 податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

 повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

 чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

 потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

 потпис подносиоца. 
 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:  

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

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; или 

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и 

ако процењена вредност није 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. 
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21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

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.  

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са 

изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите којим је потврђена 

одлука Наручиоца о додели уговора.  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, тј. не 

потпише га у року од 3 дана од дана када му је достављен на потписивање,  Наручилац 

задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 

22. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена 

елемената на основу којих су одређене.  

 


