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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015,68/2015 и 86/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
IV-404-2/2020-47, од 03.03.2020. године и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку број IV404-2/2020-48, од 03.03.2020. године, припремљена је: 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

   

1.1. Подаци о наручиоцу 

  
Наручилац: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА , 
21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 16. 
Интернет страница наручиоца:  www.backapalanka.rs  

 

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 

 
Предметна јавна набавка радова, број 06/2020 – спроводи се у поступку 
јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима 
којима се уређују јавне набаке. 
  

1.3. Подаци о предмету јавне набавке 

  
Предмет јавне набавке је набавка радова  на постављању дечијег 
игралишта у Бачкој Паланци. 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци. 

 

1.4. Информације у вези са јавном набавком  

  

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

  

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег 

речника набавки  

 
Опис: јавна набавка радова број 06/2020 – постављање дечијег игралишта у 
Бачкој Паланци. 
Ознака из општег речника набавке: 45236210 - радови на површинском 
слоју за дечија игралишта; 37535200- опрема за дечија игралишта 
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3. ВРСТА И СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА  

 

Дечје игралиште у блоку Партизан налази се у строгом центру града. 

Окружено је већим бројем стамбених зграда, па је стога једно од 

најпосећенијих. Игралиште је у унутрашњости блока, уз вишенаменски 

спортски терен, чинећи са њим јединствену спортско-рекреативну површину. 

Ступањем на снагу Правилника о безбедности дечијих игралишта (“Сл. 

гласник РС” бр. 41/2019) (у наставку: Правилник) већи део постојећих 

елемената не задовољава прописане услове, док поједини елементи постају 

небезбедни за коришћење, због старости и времена експлатације. Обзиром 

на наведено, потребно је извршити комплетну санацију дечјег игралишта, у 

складу са могућностима Инвеститора, Правилником и потребама корисника. 

Предметно дечје игралиште, налази се на катастарској парцели бр. 3075/1 

КО Бачка Паланка – град, у унутрашњости блока Партизан, у централној 

зони насеља. Игралиште је на површини јавне намене, са пешачким 

приступима из свих делова блока. Дечје игралиште, налази се на  уређеној 

зеленој површини, која је део спортско-рекреативног комплекса у блоку.  

 

Локација игралишта се задржава. Са северне стране налази се приступна 

улица, са западне паркинг и манипулативне површине, од који се елементи 

игралишта ограђују и позиционирају на прописаној раздаљини. Главни 

пешачки приступи игралишту биће са јужне и источне стране, односно са 

пешачке стазе иза терена и са самог терена. 

Пројектним решењем планирано је: 

- Израда адекватне подлоге за ублажавање пада на игралишту 

- Постављање нове ограде око дела игралишта 

- Постављање елемената дечјег игралишта 

 

Елементи дечјег игралишта постављају се на  подлогу за ублажавање пада, 

гумене квадратне плоче 50/50cm, дебљине одговарајуће опреми и 

елементима игралишта, односно у складу са висинама пада са истих. 

Елементи игралишта се праве и постављају спрам потреба корисника, по 

важећем Правилнику, стандардима и препорукама произвођача. 

Игралиште је базирано на полигонском концепту. Овакав тип игралишта 

предвиђен за децу оквирно 3+ година. Сваки елемент  предвиђен је као 

вишенаменски, комбинујући више активности и могућности за игру деце – од 

игре улога, до  препрека и баријера изазовних за савладавање, подстичући 

истовремено психички, моторички и физички развој детета и његових 

вештина. Игралиште треба да садржи елементе у низу, чинећи „путању“ са 

почетком и циљем, у свему по графичком прилогу 9.1 Ситуациони приказ 

постављања елемената игралишта. 
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Игралиште се ограђује, у складу са Правилником, транспарентном оградом, 

са северне (ка саобраћајници) и западне стране (ка паркинг површинама), 

као и са истих страна око зиданог ормарића за електро напајање. Ограда 

треба да је укупне висине око 110cm (одигнута најмање 10cm + панели 

висине 100cm). 

Планирана је санација дечјег игралишта за децу узраста од 5 до 12 година 

применом мултифункционалне опреме за игру. Планирано је да се на 

читавој површини дечјег игралишта постави гумена подога - гумене плоче 

димензија 50x50cm минималне дебљине 40mm за ублажавање удара на 

дечјем игралишту на коме се поставља опрема са слободном висином пада 

до 1,2m. У свему у складу са графичким прилогом Ситуациони план. 

Горња површина гумене подлоге за дечје игралиште мора бити глатка, без 

препрека или неуједначености. Произвођачи синтетичких материјала или 

других материјала од којих се производе површине за ублажавање удара, 

морају да документују, испитним извештајем, критичну висину пада у складу 

са стандардом SRPS EN 1177, Површине игралишта које ублажавају удар - 

Методе испитивања за одређивање ублажавања удара. Остале потребне 

површине за дечја игралишта морају испуњавати захтеве стандарда SRPS 

EN 1176-1, Опрема и потребна површина за дечја игралишта - Део 1: Општи 

безбедносни захтеви и методе испитивања. Опрема и површине за 

ублажавање удара за дечја игралишта се могу ставити на тржиште и/или 

употребу само ако: испуњавају битне захтеве за заштиту здравља и 

безбедности корисника, као и друге захтеве и услове који морају бити 

испуњени у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта 

("Службени гласник РС", број 41/19), ако их прати одговарајућа исправа о 

усаглашености и уколико је означена српским знаком усаглашености. 

Тачна спецификација радова дата је у Образцу структуре цене. 
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4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ   

 
За ову јавну набавку постоји Идејни пројекта Е-1/20_ИДП израђен од 

стране Јавног предузећа "Стандард" Бачка Паланка, у складу са којим ће се 
и вршити радови. 
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5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. И ЧЛАНА 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

5.1. Обавезни услови  
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке  
дефинисане чланом 75. Закона о јавним набавкама и то:  
 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл.75. став 1. тачка 1. Закона); 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл.75. 
став 1. тачка 2. Закона); 
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (чл.75. став 1. тачка 4. Закона); 
 

Понуђач  је дужан да наведе да је изричито  поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75. 
став 2. Закона). 
  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тачка 1.,2. и 4. Закона.  

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

5.2. Доказивање испуњености обавезних услова 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

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

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

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

Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у 
виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа.   

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи 
од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе и обрасце.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не 
садржи доказ одређен конкурсном документацијом везане за обавезне 
услове, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени уоквиру услова јавно доступни. 

 Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води 
Агенција за привредне регистре, не морају да доставе доказе из чл.  75. 
став. 1. тачка. 1., 2. И 4. Закона о јавним набавкама, који су јавно доступни 
на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
   Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о 
било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, 
односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин.  
 

5.3. Додатни услови  
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити  

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 
76. Закона о јавним набавкама, и то: 
 

5.3.1. Неопходан минимални финансијски капацитет:  

  
 да понуђач није био у блокади, односно да је ликвидан у последњих 

12 (дванаест) месеци који претходе месецу у коме је објављен позив 
за подношење понуда (фебруар 2020. - март 2019.г. ) и  

 да је понуђач у претходне три обрачунске године (2017, 2018 и 2019) 
остварио пословне приходе минимално 8.000.000,00 динара без пдв-
а. 

 

5.3.2. Неопходан минимални пословни капацитет: 
 
 да је понуђач у пероду од претходне три године па до објављивања 

позива квалитетно и без недостатака извео радове који су предмет 
набавке и то: 
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- поставио најмање два дечија игралишта од којих је најмање једно 
игралиште у складу са Правилником о безбедности дечијих 
игралишта, за које су издати позитиван Извештај о првом прегледу и 
Сертификат о безбедности   

- извршио радове на постављању тартан плоче минималне површине 
150м2 

 
 Да понуђач поседује ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 37001 и 

ISO 50001 из области извођења грађевинско – занатских радова 
 

 Да понуђач поседује Полису осигурања од професионалне 

одговорности за одговорног извођача радова у минималном износу 

од 3.000.000,00 динара 

 

  Да понуђач поседује Полису од опште одговорности из делатности у 

минималном износу од 800.000,00 динара,   

 

5.3.3. Неопходан минимални кадровски капацитет :  

 

Потребно је да понуђач на дан отварања понуда има ангажовано 
минимум 8 /осам/ лица запосла или ангажована по неком од основа у 
складу са чл. 197. До 202. Закона о раду и то:  

- најмање један () дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 410 или 411 - који ће 

решењем бити именован за одговорног извођача радова, 

- најмање 1 (једно) лице које обавља послове безбедности и здравља 

на раду које поседује важећу лиценцу издату од надлежног 

Министарства. 

- Грађевински техничар – 1 извршилац 

- Зидар - 1 извршиоца 

- Столар – тесар - 1 извршиоца 

- Бравар – 2 извршиоца 

- Возач (C категорије) – 1 извршиоц 

 
  

5.3.4. Неопходан минимални технички капацитет: 
 

Понуђач треба да располаже са следећим машинама:  

 

- Теретно возило за превоз радника и алата носивости до 1т – 2 комада 

- Доставно возило минималне носивости до 1,5т – 1 комад 

- Камион кипер максималне носивости 3т – 1 комад 

 
Наведена опреме може да буде у власништву/закупу/лизингу  
 

5.4. Доказивање испуњености додатних услова 
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5.4.1. Неопходан минимални финансијски капацитет:  



 Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 
Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога – 
Крагујевац, а која ће обухватати захтевани период и 
 

 БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи 
сажете статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха 
за претходну обрачунску годину. 

 

5.4.2. Неопходан минимални пословни капацитет: 

 
- Рефернц листа /дечија игралишта/ (Образац бр.7)  
- Рефернц листа / тартан плоче/ (Образац бр.7а)  
- Потврде инвеститора ( Образац бр. 8)  
- Позитиван Извештај о првом прегледу и Сертификат о безбедности  

за најмање једно игралиште које је понуђач урадио 
- Фотокопије тражених ИСО стандарда 
- Фотокопије тражених Полиса осигурања 

 

5.4.3. Неопходан минимални кадровски капацитет:  

 

Докази:  
- основ радног ангажовања за сва радно ангажована лица /8 лица/: 

копију уговора о раду, уговора о делу, уговор о привременим и 
повременим пословима...     

- за 1 дипломираног инжењера који поседује лиценцу 410/411 доставити 
Копију Важеће лиценце и Потврду о важењу лиценце издато од стране 
ИКС;  

- уверење о положеном стручном испиту за обављање послова 
безбедности и здравља на раду за лице за безбедност и здравље на 
раду 

- за лица без лиценце која су оспособљена за извођење наведених 
радова доставити фотокопију доказа о траженој струци ( диплому/ 
уверење/ сертификат и сл...)  

- за возача доставити фотокопију возачке дозволе 
- Изјава о кадровском капацитету - Образац бр.11 

 

5.4.4. Неопходан минимални технички капацитет: 

 

 доказ о власништву: 

- за средства набављена до 31.12.2019. године-пописна листа или 
аналитичка картица основних средстава, на којима ће маркером бити 
означена тражена техничка опрема, потписана од стране овлашћеног лица 
и оверена печатом, пописна листа мора бити са датумом 31.12.2019. 
године.  
- за средства набављена од 01.01.2020.године рачун и отпремница. 
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- за возила која се региструју: копија саобраћајне дозволе (уколико је 
издата нова саобраћајна дозвола, исту треба очитати и одштампати) 
- за возила које се не региструју – копија пописне листе, односно 
уговор о закупу или лизингу  

Техничка опремљеност се може доказати и уговором о закупу који у 
прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и 
отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 
01.01.2020. године на којој ће маркером бити означена закупљена техничка 
опрема или уговором о лизингу са копијама саобраћајних дозвола (уколико 
је издата нова саобраћајна дозвола, исту треба очитати и одштампати)  
 

Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове могу да 
испуњавају заједно.  

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

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи 
од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 
доказа,наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
  Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе. 
  Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води 
Агенција за привредне регистре, не морају да доставе доказе из члана 75. 
став 1. тачка 1., 2.,4.  ЗЈН, који су јавно доступни на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не 
садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у 
понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру 
услова јавно доступни.Уколико понуђач у понуди не достави доказ, а не 
нагласи да су подаци јавно доступни и не наведе интернет страницу, понуда 
ће бити одбијена као неприхватљива.  
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

 
Понуђач подноси понуду на српском језику.  

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

 
Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне 

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

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

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

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

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

Понуђачи су обавезни да изврше обилазак терена на којем ће се 
вршити постављање дечијег игралишта .За обилазак локације понуђач је у 
обавези да донесе овлашћење за лице које ће извршити обилазак локација. 

Обилазак локације могуће је извршити закључно са 12.03.2020. 
године у периоду од 08,00 до 14,00 часова.Особа за контакт: Радослав 
Карановић, тел:064/864-1511.  

Наручилац је обавезан да овери потврду о обиласку локације.  
Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да  

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

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

непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара, на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог 
број 16, 21400 Бачка Паланка, канцеларија број 19, са назнаком: „Не отварај 
- Понуда за постављање дечијег игралишта у Бачкој Паланци, број ЈН 
06/2020“, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива и конкурсне 
документације на Порталу јавних набавки, односно до 13.03.2020. године 
(понедељак) до 12,00 часова.   

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 
13.03.2020. године до 12,00 часова. 
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Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене 
вратити понуђачу.  

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

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

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

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

 
Понуда мора да садржи: 
 

 Образац понуде  – „Образац број 1“ 

 Образац изјаве о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. 
тачке 1., 2. и 4. - „Образац број 2“, попуњава,потписује овлашћено 
лице понуђача,  односно овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача, уколико понуђач не наступа самостално  

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

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

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

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

 Референц листа са називима наручилаца, датумима и износима на 
које су закључени уговори „Образац број 7“.  

 Референц листа са називима наручилаца, датумима и износима на 
које су закључени уговори - „Образац број 7а“.  

 Потврде Инвеститора - „Образац број 8“ 

 Попуњени и потписан Модел уговора - „Образац број 9“  

 Попуњен и потписан Образац структуре цене са упутством како да се 
попуни- „Образац број 10“.  

 Попуњени и потписан Образац кадровски капацитет - „Образац број 
11“ 
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 Попуњен и потписан Образац обилазак локације - „Образац број 12“. 

 Документа која су тражена као доказ o испуњавању додатних услова 

 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке  
понуде 

 Безбедносни сертификат за тартан подлогу 
 
Понуђачи нису у обавези да печатирају тражене доказе и документа. 

У складу са чланом 25. став 3. 4. и 5. Закона о привредним друштвима 
(Службени гласник Републике Србије, број 36/2011,99/2011,83/2014- 
др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) није обавезна употреба печата. 
 

Наручилац ће одбити понуду ако: 
 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити               
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
5) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање  
понуда 
 

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

Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за 
подношење понуда, односно 13.03.2020.године у просторијама Општине 
Бачка Паланка са почетком у 12,30 часова. Представник понуђача може 
присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено 
овлашћење издато од стране тог понуђача. 
 

6.3. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама 
  

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

6.4. Начин измене, допуне и опозив понуде 
 

Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду  писаним 
обавештењем пре истека рока за подношење понуда, а измена или 
повлачење  понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, 
измењену понуду или обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за 
подношење понуда.   

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће 
достављено на адресу наручиоца са ознаком на коверти: «измена понуде», 
«допуна понуде» или «опозив понуде» за јавну набавку - „Не отварај - 
Понуда за постављање дечијег игралишта у Бачкој Паланци, број ЈН 
06/2020“. 

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

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

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

6.6. Понуда са подизвођачем 
  
  У случају да понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде ће 
заокружити опцију „са подизвођачем“, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач  мора 
да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. ЗЈН. 

Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче 
достави Образац изјаве о испуњавању обавезних услова – „Образац број 3“ 
из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. Закона о јавним набавкама. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити 
наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла 
наручиоцу без обзира на број подизвођача. 

Понуђач који поднесе понуду самостално, не може бити и подизвођач 
у некој другој понуди.  
  

6.6. Заједничка понуда 
  

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде  
ће заокружити опцију «као заједничка понуда». 

Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети 
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:  

- податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу 
уговора 
и  
- понуђачу који ће потписати уговор, рачун на који ће бити извршено 
плаћање 

У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1.,2. и 4. ЗЈН, а додатне услове могу испунити заједно.  

Група понуђача је дужна да достави Образац изјаве о испуњавању 
обавезних услова – „Образац број 2“ из члана 75. став 1. тачке 1., 2. и 4. 
ЗЈН, потписан и оверен од стране сваког понуђача из групе понуђача.  

Понуђач који подноси понуду самостално, не може истовремено да 



Постављање дечијег игралишта у Бачкој Паланци 

Страна 16  
 

учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у више заједничких 
понуда.  

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

Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.  
   

6.7. Начин и услови плаћања, гарантни рок, рок важења понуде и 
рок завршетка радова  
 

Плаћање за извршене радове вршиће се по овереним 
испостављеним ситуацијама у складу са Законом.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања  

понуда. 
Гарантни рок за опрему износи за период дате гаранције од стране 

произвођача опреме. 
Гарантни рок за радове је минимално 24 месеца. 
Рок завршетка радова је максимално 30 (тридесет) календарских 

дана од дана увођења одабраног понуђача у посао.  
 

6.8. Валута  
 

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

Цена мора бити фиксна, не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 

поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
  

6.9. Заштита података  
  

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

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

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

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



Постављање дечијег игралишта у Бачкој Паланци 

Страна 17  
 

Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, 
одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом 
«Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, јавна набавка број ЈН 06/2020». 
  Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или 
мање дана пре дана истека рока за подношење понуда, дужан је да 
продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока 
за подношење понуда.  
  По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не 
може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
  Тражење додатних информација или појашњења у вези са 
припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
  Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
  

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

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

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

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

6.12. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци  
 

Одлука о додели Уговора о јавној набавци услуга донеће се 
применом критеријума „ најнижа понуђена цена“. 

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

6.13. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
  

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

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

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

 
6.15. Средства обезбеђења  
 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 3 (три) дана од 

закључења уговора преда Наручиоцу  средство финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 

оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно 

извршење посла Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором 

6.16. Захтев за заштиту права 
  

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

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно 
заинтересовано лице које има интерес за  доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету 
због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.  

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

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

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од три 

дана пре истека рока за подношење понуде, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

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

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

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

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

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

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

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 
следеће 
елементе:   

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

потврда  
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за 
пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога;   
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(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом 
које се подноси захтев за заштиту права;  
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне 

набавке  
поводом које се подноси захтев за заштиту права;   
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту 
права за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке.   

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи 
све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних 
наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава);  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за 
подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају 
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом.  
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Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу 
оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу 
„позив на број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу 
избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.   

 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 

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

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим 
радњама. 

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

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

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

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

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

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

6.17.Обавештење о року за закључење уговора 
 

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

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

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

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда брoj ________________ од __________________ за јавну набавку 
радова- постављање дечијег игралишта у Бачкој Паланци,број ЈН 06/2020. 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача:  
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ):  

 

Име особе за контакт:  
 

Електронска адреса понуђача 
 (e-mail):  

 

Телефон:  
 

Телефакс:  
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 

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

 

Лице овлашћено за припремање и 
потписивање понуде  

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора  

 

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

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

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

1)  
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2)  
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 

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

1) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

2) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

3) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

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

Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 

Плаћање ће се извршити у складу 
степеном извршених радова, 
овереним ситуацијама и 
испостављеним фактура у 
законском року. 

Рок завршетка радова је најкасније 
30 (тридесет) календарских дана 
од дана увођења одабраног 
понуђача у посао 

________ календарских дана 
од дана увођења одабраног 
понуђача у посао 

Место радова 
Дечије игралиште у Бачкој Паланци 
на кат.парц.број 3075/1 КО Бачка 
Паланка - град 

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

_________ дана од дана отварања 
понуда 

Гарантни рок на изведене радове 
/минимално 24 месеца/ 

____________________ месеци од 
дана примопредаје радова 

Гарантни рок за постављену 
опрему 

Гарантни рок износи за период 
дате гаранције од стране 
произвођача опреме. 

 

Датум      Потпис овлашћеног лица Понуђача 
      

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

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

ВРЕДНОСТИ 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач __________________________________________, у поступку јавне 
набавке мале вредности радова - постављање дечијег игралишта у Бачкој 
Паланци, број ЈН 06/2020, испуњава све услове из члана 75. Закона о 
јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 
за предметну јавну набавку, и то: 
 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када 
има седиште на њеној територији)  
 
 
 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Понуђача 

   
   

 

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

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

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
  

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач _________________________________,у поступку јавне 
набавке мале вредности радова - постављање дечијег игралишта у Бачкој 
Паланци, број  ЈН 06/2020, испуњава све услове из члана 75. Закона о 
јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 
за предметну јавну набавку, и то:  
 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне  
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 
када има седиште на њеној територији) 
 
 
 
 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Подизвођача 

   
   

 
 

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

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ( «Сл.гласник РС»  
124/2012, 14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације («Сл.гласник РС» 68/2015) 
достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у 
поступку јавне набавке мале вредности радова - постављање дечијег 
игралишта у Бачкој Паланци, број ЈН 06/2020.  

 
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у 

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

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

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

3. Остали трошкови ____________________ динара без пдв-а. 
 

 
 

НАПОМЕНА: Сходно члану 88. став 2. ЗЈН трошкове припреме и 
подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Изузетно, само ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су 
на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади горе 
наведене трошкове, под условом да их је понуђач стварно имао и тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Понуђача 
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Образац бр. 5. 
 

 
У складу са чланом 26. Закона, 

________________________________________ 
(назив понуђача) 

даје: 
  

И З Ј А В У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем да сам у 
поступку јавне набавке мале вредности радова - постављање дечијег 
игралишта у Бачкој Паланци, број ЈН 06/2020, понуду поднео независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
Попуњен, потписан и оверен „Образац број 5“ – Изјава о независној понуди 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, уколико 
понуду подноси група понуђача. 
За понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Понуђача 
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Образац бр. 6.  
 

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

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

 
И З Ј А В У 

 

Понуђач_______________________________________________, у 
поступку јавне набавке мале вредности радова - постављање дечијег 
игралишта у Бачкој Паланци, број ЈН 06/2020, поштовао је обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде.  
 
  
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац 
попуњава, потписује и оверава и овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача. 
За понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Понуђача 
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Образац бр. 7. 
 

СПИСАК  НАЈВАЖНИЈИХ ИСТОВРСНИХ РАДОВА - ПОСТАВЉАЊЕ 
ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА У ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ ( 2017, 2018, 2019 ) 

 

РБ  
Име наручиоца и 
предмет уговора 

Година закључења 
уговора 

Предмет уговора 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

 
 
 
 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Понуђача 

   
   

 
  
 
 
 
НАПОМЕНА: У случају више референци овај образац треба копирати, односно, 
уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача потписује 
и оверава своју Изјаву.  
 
Уз овај образац обавезно доставити Потврду инвеститора, Позитиван извештај о 
првом прегледу и Сертификат о безбедности.  
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Образац бр. 7.а 
 

СПИСАК  НАЈВАЖНИЈИХ ИСТОВРСНИХ РАДОВА - ПОСТАВЉАЊЕ 
ТАРТАН ПОДЛОГЕ У ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ ( 2017, 2018, 2019 ) 

 

РБ  
Име наручиоца и 
предмет уговора 

Година закључења 
уговора 

Предмет уговора 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

 
 
 
 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Понуђача 

   
   

 
  
 
 
 
НАПОМЕНА: У случају више референци овај образац треба копирати, односно, 
уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача потписује 
и оверава своју Изјаву.  
Уз овај образац потребно је доставити Потврду инвеститора.  
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Образац бр.8   

 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 

_____________________________________  

Назив наручиоца  

_____________________________________  

Адреса  

Овим потврђујемо да је понуђач: 

_______________________________________________ 

/назив и седиште/ 

________________________________________________________________ 

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

члан) 

за потребе Наручиоца квалитетно и у уговореном року извео радове 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(навести назив уговора и врсту радова) 

, а на основу Уговора број  _________________ од _________________ 

године, чија је реализација окончана ___________ године. 

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 _____________________ 

 

М.П. 

потпис овлашћеног лица 

издаваоца референце 

____________________ 

Напомена:Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да 

су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу 

Потврде. 
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Образац бр. 9 
Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 

Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 

Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 

Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

Врста поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Врста предмета: РАДОВИ 

Ознака из општег речника набавке: 45236210 - радови на површинском слоју за 

дечија игралишта; 37535200- опрема за дечија игралишта 

БРОЈ: IV-404-2/2020-54 

ДАНА:__________________020. годинe 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
РАДОВА - ПОСТАВЉАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА  У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ 

БРОЈ ЈН 06/2020 
 

Закључен у Бачкој Паланци, дана ____________________ 2020. 
године, између: 
  
1. Општинске управе Општине  Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 
Бачка Паланка, ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа 
Заменик Начелника Општинске управе Рада Рајбер, дипл.правник (у даљем 
тексту: Наручилац)  
и  
2. ___________________________________________________________ , из 
__________________, улица _______________________, ПИБ 
________________, матични број _____________,  рачун број 
________________________, који се води код ___________________банке,  
врста предузећа __________ кога заступа ___________________________ 
(у даљем тексту: Одабрани понуђач)  
 
НАПОМЕНА: У случају да одабрани понуђач наступа са подизвођачем, 
односно као понуђачем из групе понуђача, у уговору ће бити наведени 
назив подизвођача, односно понуђача из групе понуђача. 
 
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора чини набавка радови на постављању дечијег 
игралишта у Бачкој Паланци, број ЈН 06/2020 у свему према Спецификацији 
радова, и понуди Извођача које чине саставни део овог уговора, на начин и 
под условима прецизираним у конкурсној документацији Наручиоца и према 
Идејном пројекту  Е-1/20_ ИДП.  

Место извођења радова је у Бачкој Паланци на кат.парц.бр. 3075/1 
K.O Бачка Паланка град.  
  

http://www.backapalanka.rs/
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Члан 2. 

 

Уговорена вредност радова износи укупно____________________ 
динара без ПДВ–а, (словима:__________________________________), 
односно ________________________ са ПДВ-ом (словима: 
_____________________________________). 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење 
уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, 
осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. 

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених 
радова за које је извођач у време закључења уговора знао или је морао 
знати да се морају извести. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на 
бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 
стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и 
непроменљиве, тако да укупна вредност не сме прећи уговорену вредност. 

 
Члан 3. 

 
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање за изведене радове 

врши у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна од 
стране Понуђача, по испостављеним привременим и окончаној ситуацији 
сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из понуде, потписане и оверене од стране стручног 
надзора Наручиоца, сачињеној према стварно изведеним радовима. 

Понуђач је дужан да у рачуну наведе број уговора. 
Извођач се обавезује да комплетну документацију неопходну за 

оверу припремених и окончане ситуације (листове грађевинске књиге, 
одговарајуће атесте за уграђени материјал и опрему, по потреби и другу 
документацију) достави лицу које врши стручни надзор –Надзорном органу. 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац обавезан да плаћање 
вршиуплатом на рачун Извођача бр._________________, код 
_____________  банке.  

 
Члан 4. 

 

Извођач је у обавези да уговорене радове, који чине предмет овог 
Уговора завршиу року од ________ календарских дана, (не више од 30), 
рачунајући од дана увођења у посао.  

Рок за извођење радова почиње тећи од дана увођења Извођача у 
посао. 

Даном увођења у посао сматра се дан кумулативног стицања 
следећих услова: 

- да је наручилац предао извођачу инвестиционо техничку 
документацију 

- да је наручилац обезбедио извођачу несметан прилаз градилишту, 
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Дан увођења у посао, стручни надзор Наручиоца, уписује као дан 
почетка радова. 

Под роком завршетка радова сматра се дан добијања Сертификата о 
првом прегледу дечијег игралишта од стране акредитованог 
сертификационог тела.  

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности 
Наручиоца. 

 

Члан 5. 
 

Извођач има право на продужење рока само у случају: 
1.  елементарних непогода и дејства више силе, 
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које 
нијеодговоран Извођач, 
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење 
радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана 
уписом уграђевински дневник. 

Захтев за продужење рока грађења Извођач подноси одмах по 
сазнању за околности. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је 
да уведе више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова 
или посебне накнаде.Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, 
нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у 
време доцње. 

 
Члан 6. 

 
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у 

уговореном року, дужан је даплати Наручиоцу уговорну казну у висини 
0,1%од укупно уговорене вредности(са ПДВ-ом)за сваки дан закашњења, с 
тимшто укупан износ уговорне казне не може бити већи од10% од уговорене 
вредности. 

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац ће 
извршити, без претходног питања и пристанка Извођача, умањењем рачуна 
наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених 
радова од Извођача, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, 
може од њега захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне, и 
разлику до пуног износа претрпљене штете, у складу са законом. 

Постојање и износ штете наручилац мора да докаже. 
 

Члан 7. 
 

Наручилац се обавезује да: 
- обезбеди контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих 
стручних служби, 
- обезбеди вршење стручног надзора  
- учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун радова са 
Извођачем. 
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Надзор над извођењем радова биће одређен од стране наручиоца 
посебним решењем. 

Стручни надзор пуноправно заступа наручиоца и у његово име и за 
његов рачун може да предузима све радње у вези са предметом овог 
уговора, а у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи. 
 

Члан 8. 
 

Извођач  се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе 
у свему према својој Понуди, стручно и квалитетно, према пројектима, 
техничкој документацији и техничкој спецификацији радова, важећим 
законским и подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и 
стандардима који важе за предметну врсту радова, опште усвојеним 
правилима струке и пажњом доброг привредника. 

Извођач радова је такође дужан и да: 
- уредно и по прописима води неопходну документацију са свим 

прилозима који морају бити редовно потписивани од надзорног органа 
и одговорног руководиоца радова 

- омогући вршење стручног надзора;  

- набави и угради опрему и материјал који по квалитету одговара 
техничкој документацији, техничкој спецификацији, условима и 
стандардима, као и да,о свом трошку, обави сва потребна испитивања 
материјала и опреме; 

- обезбеди атесте за коришћени материјал; 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену 
испоруку материјала и опреме за извођење уговорених радова; 

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

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и примену Закона о 
безбедности и здравља на раду и свих подзаконских аката, тако да се 
Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, 
што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и 
радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 
предаје радова Наручиоцу;  

- радове врши у уговореном року; 

- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за 
време и у вези са извођењем уговорених радова; 

- у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав 
отпадни материјал; 

- на погодан начин обезбеди и чува градилиште, изведене радове, 
опрему и материјал од пропадања, оштећења, крађе или уништења, 
од увођења у посао до примопредаје изведених радова; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца 
датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од 
конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно 
извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала и 
опреме, или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу 
уговорених рокова;  
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- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и 
набављене опреме;  

- наручиоцу поднесе захтев за примопредају изведених радова, оверен 
од стране стручног надзора са предлогом окончане ситуације; 

- омисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну; 

- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају 
изведених радова, у року који одреди Комисија; 

- након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани 
материјал и механизацију и 

- врши све друге радове у оквиру својих овлашћења неопходних за 
реализацију предметне јавне набавке. 

Извођач се обавезује да овлашћеним представницима Наручиоца, на 
њихов захтев, пружи на увид сву документацију о извршеним радовима и 
утрошеним средствима предвиђеним овим уговором. 

Извођач је дужан да поступи по свим основаним примедбама 
Наручиоца, односно стручног надзора, те да уочене недостатке отклони о 
свом трошку. 
 

Члан 9. 
 

Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а 
најдуже у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора, преда 
Наручиоцу бланко меницу за добро извршење посла, која мора бити са 
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на 
први позив, у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, са роком 
важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора.  
 

 
Члан 10. 

 
Извођач радова се обавезује  да изврши обезбеђење градилишта 

предузимајући све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, 
околине и заштиту животне средине утврђене законом. 

Извођач се обавезује да ће се у току извођења радова, придржавати 
и примењивати свих законских пропис из области безбедности и здравља 
на раду, заштите на раду, заштите животне средине, противпожарне 
заштите и других законских прописа који регулишу област рада предметне 
јавне набвке,  те сходно томе, безусловно, признаје искључиву личну 
прекршајну и кривичну одговорност за сву насталу материјалну и 
нематеријалну штету коју претрпе запослени или трећа лица, проузроковану 
његовим не спровођењем законских прописа, при чему на овај начин 
Наручиоца ослобађа од свакеодговорности по овом основу. 

 
Члан 11 

 
Гарантни рок за квалитет радова је_____ година (минимум 2године) и 

почиње да течеод дана комисијске примопредаје радова.  
За материјал коју уграђује извођач,важи у погледу садржине и рока, 

гаранција произвођача опреме, с тим што је извођач дужан да сву 
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документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за 
употребу, прибави и преда наручиоцу. 

 
Члан 12. 

 

Материјал, који се употребљава за извођење уговорених радова, 
мора одговарати опису радова, техничкој документацији и техничким 
нормативима и одговорност за његов квалитет сноси Извођач радова. 

Извођач радова је дужан да на захтев Наручиоца, поднесе потребне 
атесте о квалитету материјала, а по потреби и да испита квалитет 
материјала код за то овлашћене стручне организације. 

Опрему која се уграђује набавља Извођач радова, уз сагласност 
Наручиоца, и она мора одговарати техничкој документацији, техничким 
нормативима и утврђеним стандардима. 

Уколико Наручилац преко стручног надзора, утврди да уграђени 
материјал, не одговара стандардима и техничким прописима одбија их и 
забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене 
организације за контролу квалитета. 

 
Члан 13. 

 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив 

Наручиоца, а не дуже од 7 дана од дана пријема обавештењаотклони, о 
свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведенихрадова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали 
неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим 
недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе, из претходног 
става, по пријему писменог позива од стране Наручиоца, а у року утврђеном 
у члану 1. овог Уговора, Наручилац је овлашћен да за отклањање 
недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача. 
Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су настали као 
последица нестручног руковањаи употребе, односно ненаменског 
коришћења. 

Члан 14 
 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора 
обавештава стручни надзор Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се 
у грађевински дневникили други документ. Примопредаја и коначан обрачун 
изведених радова врши се комисијски. 

Комисију за примопредају и коначан обрачун радова образује 
Наручилац, а чине је по један представник Наручиоца, стручног надзора и 
Извођача 

Комисија сачињава записник о примопредаји који потписују сви 
чланови комисије.  

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор наручиоца 
или комисија за примопредају и коначан обрачунИзвођач мора отклонити 
безодлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 
5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у 
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споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом 
извођачу радова нарачун Извођача.  

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу 
Наручилац ће извршити на рачун извођача, с тим што је дужан да поступа 
као добар привредник. 

Наручилац се обавезује да обезбеди технички преглед радова и 
употребну дозволу(што укључује и позитиван извештај након „првог 
прегледа“ од стране именованог тела). 

 
Члан 15. 

 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на 
бази стварно изведених радова оверених од стране стручног надзора и 
усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о 
примопредаји радова након обављеног техничког прегледа и добијања 
позитивног извештаја, обављеног  првог прегледа од стране именованог 
тела и добијања употребне дозволе. 
 

Члан 16. 
 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим 
случајевима што Наручилац и Извођач признају: 
- ако Извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 радних 
дана у односуна уговорену динамику-ако Извођач радове изводи 
неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа Наручиоца, 
- ако изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту 
врсту радова и квалитету из понуде Извођача 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за 
радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира 
средство обезбеђења за добро извршење посла. Извођач је у наведеном 
случају обавезан да надокнади наручиоцу штету, која представља разлику 
између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог 
извођача за те радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој 
уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања 
изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове 
обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као 
и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида 
уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 
уговора. 
 

Члан 17. 
 

Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај 
уговор признаје за извршну исправу без права приговора. 
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Члан 18. 

 
У случају раскида уговора Извођач је дужан да изведене радове 

обезбеди и сачува од пропадања као и да Наручиоцу преда пресек 
изведених радова до данараскида уговора. 
 

Члан 19. 
 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се 
одредбе Закона ооблигационим односима, Закона о планирању и изградњи, 
као и одредбе Посебних узанси о грађењу и други релевантни прописи. 
 

Члан 20. 
 

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, 
уговорне стране решаваће споразумно применом позитивних законских 
прописа. 

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање 
истог надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 
 

Члан 21. 
 

Овај уговор сачињен је у 4(четири) истоветнапримерка од којих по 2 
(два ) примерка задржава свака уговорна 
 
 
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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Образац бр. 10 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ 
ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 
1. ПОСТАВЉАЊЕ ПОДЛОГЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА 

БРОЈ 
ПОЗИЦИ

ЈЕ ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ЈМ 
КОЛИЧ

ИНА 

ЈЕДИНИЧНА 
ЦЕНА  

без ПДВ-а 
(дин.) 

УКУПНА 
ЦЕНА без 

ПДВ-а 
(дин.) 

1 2 3 4 5 6(4*5) 

 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

1.1. 

Исколчавање и 

обележавање трасе и 

објеката 

m2 231,70 
  

1.2. 

Санација оштећене 

гумене подлоге на 

спортском терену 

d=10mm 

m2 30,00 
  

1.3. 

Ручни ископ земље за 

идентификацију 

инсталација 

m3 6,48 
  

1.4. 
Израда пројекта 

изведеног објекта 

пауша

лно 
1 

  

Укупно: 
 

2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

2.1. Откоп хумуса d=20cm m3 55,61 
  

2.2. 
Ископ у широком 

откопу 
m3 80,63 

  

2.3. Набијање подтла m2 254,87 
  

2.4. 
Израда насипа од 

песка 
m3 47,27 

  

2.5. 
Израда насипа од 

земљаног материјала 
m3 4,90 

  

2.6. 
Планирање и ваљање 

постељице 
m2 254,87 

  

2.7. 

Хумузирање равних и 

косих површина и 

банкина 

m2 23,69 
  

2.8. 

Разастирање 

земљаног материјала 

на депонији 

m3 131,50 
  

2.9. 

Транспорт земљаног 

материјала (растојање 

5,0 - 8,0 km) 

m3 131,50 
  

Укупно: 
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3. ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

3.1. 

Израда носећег слоја од 

механички збијеног 

зрнастог каменог 

материјала 0 - 31,5mm 

m3 46,34 
  

3.2. 

Израда површине за 

ублажавање удара на 

дечјем игралишту - 

гумена подлога 

dmin=40mm 

        

3.2.1 

Израда површине за 

ублажавање удара на 

дечјем игралишту - гумене 

плоче dmin=40mm 

m2 229,45 
  

3.2.2 

Израда површине за 

ублажавање удара на 

дечјем игралишту - 

школица од гумених плоча 

dmin=40mm 

m2 2,25 
  

3.3. 
Полагање бетонских 

ивичњака 8/20cm 
m' 80,27 

  

Укупно: 
 

        

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

   
1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 

 
 

 
2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 
 

 

3. 
ИЗРАДА КОЛОВОЗНЕ 

КОНСТРУКЦИЈЕ  

 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А: 
 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ 
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Ø
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Напомена : Сва опрема мора да буде у складу са Правилником о 

безбедности дечијих игралишта ( "Службени гласник РС" бр. 41/2019) и 

СРПС ЕН 1176 стандардима или одговарајуће. 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А: 

 
1 

 
ПОСТАВЉАЊЕ ПОДЛОГЕ 
 

 
_______________ 

 
динара без пдв-а 

2 ОПРЕМАЊЕ ДЕЧИЈЕГ 
ИГРАЛИШТА 

 
_______________ 

 
динара без пдв-а 

  
У К У П Н О 

 
_______________ 

 
динара без пдв-а 

  
У К У П Н О 

 
_______________ 

 
динара са пдв-ом 

 

 

 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Понуђача 

   
   

 
У колону 5 уписати цену по јединици мере без ПДВ-а, а у колону 6 уписати укупну 
понуђену цену без ПДВ-а, тако што ћете помножити количину (колона 4) са 
ценом по јединици мере без ПДВ-а (колона 5) 
На крају табеле уписати укупно без ПДВ-а, ПДВ и укупно са ПДВ-о 
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Образац бр.11 
 

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу да имам радно ангажоване следеће раднике који ће бити 
ангажовани на вршењу радова који су предмет ЈН бр. 06/2020:  
  

Кадровски капацитет 

рб име и презиме 
струка и/или број 
лиценце 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

 

 

 

 

Место и датум  Потпис овлашћеног лица 
Понуђача 
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Образац бр. 12  

 
ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 

 
Дана ________________ године, представник понуђача 

 
_______________________________________________________________, 

(назив фирме, седиште, адреса) 
 

________________________________________________________________ 

(име представника предузећа) 
 

се детаљно упознао са локацијом /дечијим игралиштем на Партизану/ и 
извршио увид у техничку документацију и добио све неопходне 
информације за припрему понуде за јавну набавку број 06/2020. 
 
 
 

Место и датум  Представник Понуђача 
   
   

 
  

М.П 
___________________________ 

Представник – контакт особа  
Општине Бачка Паланка  

 
 
 
 
Потврда је обавезан и саставни је део понуде. Уколико понуђач не достави 
Потврду у својој понуди иста ће се одбити као неприхватљива.  
 


