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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15, у даљем тексту: Правилник), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН бр. 30/16 заведену под бројем 01/1-

3292/1 од дана 21.11.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

ЈН бр. 30/16 заведену под бројем 01/1-3293/1 од 21.11.2016. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку  – Реконструкција и изградња кровне конструкције крова 

радионице 

(назив: Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови, ознака: 

45260000-7) 

ЈН бр. 30/16 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају 

„Суботица-транс“ Суботица 

Адреса: Сегедински пут 84. 24000, Суботица 

Интернет страница: www.sutrans.rs 

 

1.2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

1.3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број ЈН 30/16 су радови, конкретно Реконструкција и 

изградња кровне конструкције крова радионице. Детаљан опис потребних радова је 

описан у делу 2. Конкурсне документације, односно у пројектној документацији. 

Предметни радови се изводе у седишту наручиоца на адреси Сегедински пут 84. 

24000 Суботица.  

 

1.4. Циљ спровођења јавне набавке: 

Поступак јавне набавке ЈН бр. 30/16 се спроводи ради потписивања уговора са 

најповољнијим понуђачем за Реконструкција и изградња кровне конструкције крова 

радионице. 

 

1.5. Контакт:  
Лице за контакт: Јасна Рајчић 

Е - маил адреса: jasna.rajcic@sutrans.rs 

Тел: +381/24-547-777 

Фаx: +381/24-548-304 

 

1.6. Партије 

Ова јавна набавка није образована по партијама. 
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2. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
РАДОВА 

 
 ОПИС РАДОВА – Реконструкција и изградња кровне конструкције крова 

радионице. 
 

1. РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ 

  1.1.  Демонтажа лимених опшава са врха 

ивичних зидова на крову (ширина 

зидова око 10 цм). 

Шут прикупити, изнети, утоварити 

на камион и одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по м' 

    

      м' 238.00 

  1.2.  Рушење - шлицовање 

хидроизолације и бетонског слоја за 

пад кровних равни, све до кровних 

плоча, на местима постављања 

челичних кровних носача. Ширина 

доњег, належућег појаса носача је 9 

цм, ширину прошлицаног дела 

прилагодити. У ову позицију 

урачунати и привремену заштиту 

отворених канала од падавина. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на 

камион и одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по м' 

    

      м' 

  
115.00 

  1.3.  Проштемавање хидроизолације и 

бетонског слоја за пад кровних 

равни, све до кровних плоча, на 

местима постављања ослонаца 

доњег појаса и средњих ослонаца 

челичних кровних носача. 

Димензије места за ослонац су 

оквирно 50/50 цм по ослонцу. У ову 

позицију урачунати и привремену 

заштиту од падавина створених 

продора кроз хидроизолацију. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на 

камион и одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по ком 

    



Конкурсна документација за јавну набавку   ЈН бр. 30/16 5/ 46 

  

 

      ком 49.00 

  1.4.  Рушење - шлицовање 

хидроизолације и бетонског слоја за 

пад кровних равни, све до кровних 

плоча, на местима нових забатних 

зидова. Ширина зида је 25 цм, 

ширину прошлицаног дела 

прилагодити. У ову позицију 

урачунати и привремену заштиту 

отворених канала од падавина. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на 

камион и одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по м' 

    

      м' 132.00 

  1.5.  Рушење свих слојева битуменске 

хидроизолације и бетонског слоја за 

пад кровних равни, све до кровних 

плоча, након монтаже кровних 

носача и зидања забатних зидова. 

Шут прикупити, изнети, утоварити 

на камион и одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по м2 

    

      м² 1,733.00 

  1.6.  Демонтажа кровних плоча од 

сипопрекса дебљине 25 цм изнад 

праонице за возила. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на 

камион и одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по м2 

    

      м² 198.00 

  1.7.  Демонтажа надвратних - ивичних 

АБ греда изнад улазних врата 

праонице за возила. Греде су L 

попречног пресека висине 100 цм и 

ширине 40 цм са дебљином зида 12 

цм. (Укупна количина бетона је 2.0 

м3) Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на 

градску депонију. 

Обрачун по м' 

    

      м' 12.00 



Конкурсна документација за јавну набавку   ЈН бр. 30/16 6/ 46 

  

 

  1.8.  Демонтажа разних инсталација и 

опреме у праоници за возила, која 

може ометати даље радове. 

Обрачун паушално 

    

      паушал 1.00 

  1.9.  Демонтажа постојеће громобранске 

траке на крову. 

Обрачун паушално 

    

      паушал 1.00 

  1.10.  Демонтажа лимених вертикала 

олука. Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и одвести на 

градску депонију. 

Обрачун по м' 

    

      м' 44.00 

 РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ : 

2. БЕТОНСКИ РАДОВИ 

  2.1.  Бетонирање вертикалних, 

хоризонталних и косих серклажа у 

зидовима дебљине 25 цм, 

армираним бетоном МБ 20. 

Потребна арматура и оплата улазе у 

цену ове позиције.  

Бетонску масу прописно уградити и 

неговати. 

Обрачун по м3 

    

      м³ 22.00 

  2.2.  Бетонирање надвратних греда 

дебљине 25 цм, висине 50 цм, 

армираним бетоном МБ 20. 

Потребна арматура и оплата улазе у 

цену ове позиције.  

Бетонску масу прописно уградити и 

неговати. 

Обрачун по м3 

    

      м³ 1.50 

  2.3.  Затварање отвора за олуке у 

ивичним зидовима крова 

ситнозрним бетоном  

Обрачун по ком 

    

      ком 9.00 

 БЕТОНСКИ РАДОВИ : 

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
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  3.1.  Зидање забатних зидова дебљине 25 

цм, YTONG блоковима у 

танкослојном малтеру. Цену дати са 

свим  материјалима, радном снагом 

и транспортом. 

(У обрачуну одбијена запремина АБ 

елемената зида) 

Обрачун вршити по м3 

    

      м³ 33.50 

  3.2.  Малтерисање видљивих страна 

нових зиданих зидова од Ytonga 

продужним малтером у два слоја.  

Обрачун по м2 малтерисане 

површине. 

    

      м² 220.00 

 ЗИДАРСКИ РАДОВИ : 

4. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

  4.1.  Израда и постављање 

хоризонталних олука, полукружног 

пресека од поцинкованог лима, 

пречника 16 цм, комплетно са 

израдом и монтирањем кука. 

Обрачун вршити по м1 

    

      м' 106.50 

  4.2.  Израда и монтажа олучних 

вертикала кружног пресека, 

пречника 14 цм од поцинкованог 

лима са израдом и монтажом 

држача. 

Обрачун вршити по м1 

    

      м' 55.00 
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  4.3.  Набавка материјала и покривање 

двоводног крова пластифицираним 

профилисаним трапезним 

алуминијумским лимом ТР 

40/230/0,8 са антикондензационим 

филцом, у нагибу 7°. Лим се 

монтира на челичну конструкцију. 

Боја по избору инвеститора.  

Обрачун по м2 изведене позиције 

косе пројекције, заједно са 

шрафовима, дистанцерима и 

другим прибором, са свим 

фазонским елементима и опшивком 

слемена (дужина слемена 53.20 м). 

    

      м² 1,804.00 

  4.4.  Набавка и монтажа снегобрана од 

поцинкованих челичних профила L 

30x30x3 мм, дужине 500 мм, 

смакнуто у два реда, цена са свим 

спојним средствима и бојењем 

основном и завршном бојом за 

метал у по два слоја.  

Обрачун по м' укупно снегобрана 

    

      м' 213.00 

  4.5.  Израда и постављање опшава 

стрехе, од равног пластифицираног 

или бојеног поцинкованог челичног 

лима. У цену улази сав материјал, 

рад и транспорт. 

Обрачун вршити по м2 развијене 

површине стрехе 

    

      м² 60.00 

  4.6.  Израда и постављање опшава 

забатних ивица, од равног 

пластифицираног или бојеног 

поцинкованог челичног лима РШ 

до 50 цм. У цену улази сав 

материјал, рад и транспорт. 

Обрачун вршити по м' 

    

      м' 136.00 
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  4.7.  Израда и постављање опшава на 

споју нижих делова крова и 

забатних зидова, од равног 

пластифицираног или бојеног 

поцинкованог челичног лима РШ 

до 50 цм. У цену улази сав 

материјал, рад и транспорт. 

Обрачун вршити по м' 

    

      м' 66.60 

 ЛИМАРСКИ РАДОВИ : 

5. БРАВАРСКИ РАДОВИ 

  5.1.  Набавка и монтажа пењалица за 

приступ крову од поцинкованих 

челичних профила са леђобраном 

од поцинкованих челичних 

флахова, у свема према важећим 

стандардима. 

Обрачун по м' 

    

      м' 6.50 

  5.2.  Израда, испорука и монтажа носиве 

челичне конструкције: решеткастих 

кровних носача са системом 

спрегова, рожњача и др. - димензија 

и пресека по статичком прорачуну и 

детаљима.  Конструкцију након 

израде очистити од металног сјаја 

или пескарити, бојити основном 

бојом у мин два слоја, а након 

уградње бојити завршном бојом два 

пута у тону по избору инвеститора. 

У цену улази сво потребно 

ангажовање механизације и сва 

атестирања елемената 

конструкције. 

Процењена количина обрачуната по 

кг 

    

      кг 25,000.00 

 БРАВАРСКИ РАДОВИ : 

6. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
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  6.1.  Бојење видљивих делова нових 

малтерисаних зидова и надвратних 

греда акрилним фасадним бојама 

најмање два пута, односно док се не 

добије компактна и равномерно 

обојена површина, површину зида 

претходно грунтирати прајмерима и 

изравнати масама за изравнање 

према упутству одабраног 

испоручиоца материјала за обраду.  

Обрачун по м2 

    

      м² 234.00 

 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ : 

7. ОСТАЛИ РАДОВИ 

  7.1.  Монтажа громобранских трака и 

повезивање челичне конструкције 

са постојећим уземљењем објекта. 

Обрачун паушално. 

    

      паушал 1.00 

  7.2.  Монтажа и демонтажа цевасте, 

фасадне скеле. 

Обрачун по м2 

    

      м² 700.00 

 ОСТАЛИ РАДОВИ : 

 Укупно : 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС: 

 Рок завршетка радова не може бити дужи од 150 дана, од дана увођења извођача у 

посао. 

 Све радове треба извести у складу са пројектном документацијом, сви материјали 

који се уграђују приликом извођења радова морају такође у потпуности 

одговарати пројекту.  

 Сви запослени радници које понуђачи упућују на вршење радних задатака код 

наручиоца, морају бити пријављени, морају имати здравствена уверења да су 

способни да врше радне задатке на које их послодавац упућује, морају бити 

оспособљени за руковање машинама уколико су упућени на послове руковања 

машинама. О горе наведенима ће изабрани понуђач бити у обавези да достави 

документацију лицу за безбедности и здравље на раду код наручиоца Марку 

Аничићу.  

 Коначан обрачун ће се вршити према стварно изведеном стању. 
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 Наручилац ће обезбедити надзорни орган у свему у складу са пројектном 

документацијом. 

 Поред надзорног одргана наручилац именује Александра Поповића као интерни 

надзорни орган задужен за праћење реализације уговора о јавној набавци који се 

додељује у предметном поступку јавне набавке.  

 Сви заинтересовани понуђачи који желе да преузму пројектну документацију 

треба да се обрате наручиоцу путем електронске поште jasna.rajcic@sutrans.rs са 

назнаком „Захтев за достављање пројектне документације за јавну набавку 30/16“ 

најкасније 10 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће цео 

пројекат у електронској форми доставити путем електронске поште.  

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

3.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1. ДА ЈЕ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У 

ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР (чл. 75 ст. 1. тач. 1. Закона) 

ДОКАЗ:    

– Извод из регистра Агенције за привредни регистре или 

– Извод из регистра надлежног Привредног суда. 

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. ст. 1. тач. 2. Закона) 

ДОКАЗ:  

Правна лица:  

Извод из казнене евиденције односно уверење основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се поврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потвђује да правно лице није осуђивао за неко од 

кривичних дела организованог криминала;  

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 законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

mailto:jasna.rajcic@sutrans.rs
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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). 

Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре 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. (чл. 75. ст. 1. тач. 4. 

Закона)  

ДОКАЗ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 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 Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4.  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 НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНЕЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ. (чл. 

75.ст.2. Закона) 

ДОКАЗ: 

Потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона 

(Образац бр. 5 чини саставни део конкурсне документације).  

Напомена: Образац изјаве мора да буде потписан од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. 

II Додатни услови из чл. 76. Закона : 

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ: 

· Да је понуђач у претходне три (3) пословне године (2013., 2014. и 2015.) 

остварио укупан пословни приход у износу од најмање 20.000.000,00 динара, 

· Да у претходних три (3) година до дана објављивања јавне набавке на порталу 

јавних набавки Републике Србије, није имао ниједан регистровани дан 

неликвидности, 
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ДОКАЗ:  

· Извештај о бонитету- образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне 

регистре Републике Србије са подацима о претходне три пословне године, 

· Потврда НБС Републике Србије о броју дана неликвидности  за тражени период 

издата након датума објављивања јавне набавке на поратлу јавних набавки, 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ: 

Да понуђач има имплементиране системе квалитета за примену у 

грађевинарству: ИСО 9001:2008; ИСО 14001:2004 и ОХСАС 18001:2007.  

Да је понуђач у последњих три (3) година до дана објављивања јавне набавке на 

порталу јавних набавки Републике Србије (2013., 2014. и 2015.) извео радове на 

адаптацији, санацији, реконструкцији или изградњи најмање пет објеката 

високоградње у минималној вредности од 10.000.000,00 динара без обрачунатог 

ПДВ-а појединачно по објекту. Од наведених објеката потребно је да су најмање 

три објекта минималне површине од 1500 м².  

ДОКАЗ:  

· Фотокопије важећих тражених серификата. 

· Потврда о изведеним радовима оверена од стране инвеститора која мора да 

садржи следеће: назив Инвестотора, Седиште Инвеститора, Матични број 

Инвеститора, ПИБ Ивестотора, назив радова за који се поврда издаје, врдност 

радова без обрачунатог ПДВ-а, површина објекта и потпис и печат Инвестотора. 

Фотокопије Уговора о изведеним радовима и Фотокопије прве и последње стране 

Окончаних Ситуација са потписима и печатима свих Одговорних извођача 

радова, Надзорних органа, Ивеститора и Извођача радова. 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ: 

Довољним кадровским капацитетом се сматра да понуђач има у теренутуку 

подношења понуде, у радном односу или ангажовано другим одговарајућим 

уговором у складу са одредбама Закона о раду Републике Србије (наведени 

уговори морају бити у минмалном трајању извођења радова на објекту који је 

предмет јавне набавке), најмање 30 радника, у оквиру чега треба да буду: 

· најмање 1 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 410 са најмање 5 

година радног искуства и да је био одговорни извођач радова на најмање 2 

објекта на којима је вршена адаптација, санација, реконструкција или изградња 

објеката високоградње, минималне површине 200 м², 

· најмање 2 грађевинска техничара, 

· најмање 2 радника обучена за рад са дизалицом, 

· најмање 2 радника, обучена вариоца, 
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· најмање 5 радника грађевинске струке. 

ДОКАЗ:   

За све раднике приложити копије М образаца фонда ПИО за пријаву радника, 

копије уговора о раду или копије других одговарајућих уговора у складу са 

одредбама Закона о раду Републике Србије (наведени уговори морају бити у 

минмалном трајању извођења радова на објекту који је предмет јавне набавке). За 

дипломираног грађевинског инжењера доставити М образаац фонда ПИО за 

пријаву радника, копију уговора о раду или копије других одговарајућих уговора 

у складу са одредбама Закона о раду Републике Србије (наведени уговори морају 

бити у минмалном трајању извођења радова на објекту који је предмет јавне 

набавке), копије тражених лиценци ИКС-а заједно са потврдом о важноти исте, 

као и поврде наручиоца да је одговорни извођач радова са лиценцом 410 

учествовао као одгворни извођач радова на најмање 2 објекта на којима је 

вршена адаптација, санација, реконструкција или изградња објеката 

високоградње, минималне површине 200 м². За раднике обучене за рад са 

дизалицом доставити копије доказа о обучености. За вариоце доставити копије 

атеста. 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ: 

Довољним техничким капацитетом се сматра да понуђач у тренутку подношења 

понуде поседује (у власништву, закупу или лизингу) следећу опрему: 

· 2 камион кипер носивости преко 10 т, 

· 1 каминона кипера носивости до 10 т, 

· 1 камион/доставно возило до 5 т, 

· 2 аутодизалице, 

· 1 комбинована радна машина, 

· 1 утоваривач, 

· 2 мешалице за бетон, 

· 2 апарата за варење, 

· фасадна скела мин. 1500 м² 

ДОКАЗ: 

Фотокопија пописне листе са датумом 31.12.2015. године, оверена од сране 

одговорног лица понуђача, док је за возила потребно доставити копије 

саобраћајних возила, очитане саобраћајне дозволе и полисе осигурања за 

предметна возила. За опрему која је у закупу такође треба доставити копије 

посних листа закуподавца и за возила која су у закупу треба доставити очитане 
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саобраћајне дозволе и полисе осигурања за предметна возила. Уговори о закупу 

морају бити важећи током свог времема извођења рова на објекту који је предмет 

јавне набавке. 

III Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона: 

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

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. Учешће подизвођача не може бити 

веће од 50% укупне премије. 

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. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

доспела потраживања наручилац ће пренети директно понуђачу укључујући и 

доспела потраживања за део набавке који се извршава преко подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова.  

 

IV Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са 

чланом 81. Закона: 

 

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 обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и 

то 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 потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу или понуђачима који ће израђивати полисе и за њих издавати фактуре, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).  
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Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона мора да буде потписан 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

сваког понуђача. 

Образац изјаве о независној понуди мора да буде потписан од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом сваког понуђача. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.  

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. 

 

Лице уписано у РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА није дужно да приликом подношења 

понуде доказује испуњеност обавезних услова (наведених под редним бр. 1-3). 

 

Понуђачи нису дужни да у конкурсној документацији доставе тражени доказ о 

испуњавању услова из чл.75 и чл.76 ЗЈН, уколико је доказ јавно доступан. 

Понуђач који  није доставио доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, дужан  је да  наведе линк  на коме се налазе тражени докази који 

су јавно доступни. У супротном Наручилац ће такву понуду одбити у складу са чл.79 

ст.6 ЗЈН. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од 

понуђача, чија је понуда на основу извештаја за стручну оцену 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 пет дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Понуђачи регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказе из чл.75. ст.1. тач.1. и то: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције. 

Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су јавно доступни подаци тражени у оквиру ових услова.  

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се 

доказ доставља у изворном електронском облику.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени  докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе.  
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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 и 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. 

 

 

4. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

4.1. КРИТЕРИЈУМ 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“. Понуда у којој је најнижа цена добија прво место, понуда у 

којој је друга најнижа цена добија друго место и тако редом за све понуде.  

 

4.2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ 

ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који има дужи рок важења понуде. 

 

 

5. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Конкурсна документација садржи следеће обрасце који се достављају уз понуду: 

1. Образац бр. 1 - Образац понуде  

2. Образац бр. 2 - Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 

3. Образац бр. 3 - Образац трошкова припреме понуде 

4. Образац бр. 4 - Образац изјаве о независној понуди 

5. Образац бр. 5 - Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став. 2 
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Образац бр. 1 

 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  

 
Понуда за јавну набавку - Реконструкција и изградња кровне конструкције крова 

радионице, ЈН бр. 30/16  

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број  (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потпис уговора:  

 

 

 

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) 

Пословно име:  

 

 

 

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) 

 

Пословно име: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке коју 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 ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

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 понуђачу из групе понуђача“ 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 из групе 

понуђача. 
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Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок важећа понуде (минимум је 30 дана од дана 

отварања понуда) 

 

Рок извршења радова  (максимум је 150 дана од 

приступања извођењу радова) 

 

Гарантни период (минимум је 2 године)  

 

 

 

 

 

Датум                   Потпис понуђача 

    М. П.  

_____________________________   _____________________________ 

 

 

Напомене:  

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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Образац бр.2 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

ПОНУЂАЧ ___________________________ПОДНОСИ ПОНУДУ СА 

СЛЕДЕЋОМ СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
Понуда за јавну набавку - Реконструкција и изградња кровне конструкције крова 

радионице, ЈН бр. 30/16 је израђена на основу следећих елемената структуре цене: 

 

 ОПИС РАДОВА – Реконструкција и изградња кровне конструкције 

крова радионице 

 

1. РАДОВИ РУШЕЊА И ДЕМОНТАЖЕ Јединична 

цена без 

ПДВ-а. 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом. 

Укупна цена 

без ПДВ-а за 

наведене 

количине 

  1.1.  Демонтажа лимених 

опшава са врха ивичних 

зидова на крову (ширина 

зидова око 10 цм). 

Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и 

одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по м' 

       

      м' 238.00    

  1.2.  Рушење - шлицовање 

хидроизолације и 

бетонског слоја за пад 

кровних равни, све до 

кровних плоча, на 

местима постављања 

челичних кровних 

носача. Ширина доњег, 

належућег појаса носача 

је 9 цм, ширину 

прошлицаног дела 

прилагодити. У ову 

позицију урачунати и 

привремену заштиту 

отворених канала од 

падавина. Шут 

прикупити, изнети, 

утоварити на камион и 

одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по м' 

       

      м'  115.00    
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  1.3.  Проштемавање 

хидроизолације и 

бетонског слоја за пад 

кровних равни, све до 

кровних плоча, на 

местима постављања 

ослонаца доњег појаса и 

средњих ослонаца 

челичних кровних 

носача. Димензије места 

за ослонац су оквирно 

50/50 цм по ослонцу. У 

ову позицију урачунати и 

привремену заштиту од 

падавина створених 

продора кроз 

хидроизолацију. Шут 

прикупити, изнети, 

утоварити на камион и 

одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по ком 

       

      ком 49.00    

  1.4.  Рушење - шлицовање 

хидроизолације и 

бетонског слоја за пад 

кровних равни, све до 

кровних плоча, на 

местима нових забатних 

зидова. Ширина зида је 

25 цм, ширину 

прошлицаног дела 

прилагодити. У ову 

позицију урачунати и 

привремену заштиту 

отворених канала од 

падавина. Шут 

прикупити, изнети, 

утоварити на камион и 

одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по м' 

       

      м' 132.00    
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  1.5.  Рушење свих слојева 

битуменске 

хидроизолације и 

бетонског слоја за пад 

кровних равни, све до 

кровних плоча, након 

монтаже кровних носача 

и зидања забатних 

зидова. Шут прикупити, 

изнети, утоварити на 

камион и одвести на 

градску депонију. 

Обрачун по м2 

       

      м² 1,733.00    

  1.6.  Демонтажа кровних 

плоча од сипопрекса 

дебљине 25 цм изнад 

праонице за возила. Шут 

прикупити, изнети, 

утоварити на камион и 

одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по м2 

       

      м² 198.00    

  1.7.  Демонтажа надвратних - 

ивичних АБ греда изнад 

улазних врата праонице 

за возила. Греде су L 

попречног пресека 

висине 100 цм и ширине 

40 цм са дебљином зида 

12 цм. (Укупна количина 

бетона је 2.0 м3) Шут 

прикупити, изнети, 

утоварити на камион и 

одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по м' 

       

      м' 12.00    

  1.8.  Демонтажа разних 

инсталација и опреме у 

праоници за возила, која 

може ометати даље 

радове. 

Обрачун паушално 

       

      паушал 1.00    

  1.9.  Демонтажа постојеће 

громобранске траке на 

крову. 
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Обрачун паушално 

      паушал 1.00    

  1.10.  Демонтажа лимених 

вертикала олука. Шут 

прикупити, изнети, 

утоварити на камион и 

одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по м' 

       

      м' 44.00    

2. БЕТОНСКИ РАДОВИ    

  2.1.  Бетонирање вертикалних, 

хоризонталних и косих 

серклажа у зидовима 

дебљине 25 цм, 

армираним бетоном МБ 

20. Потребна арматура и 

оплата улазе у цену ове 

позиције.  

Бетонску масу прописно 

уградити и неговати. 

Обрачун по м3 

       

      м³ 22.00    

  2.2.  Бетонирање надвратних 

греда дебљине 25 цм, 

висине 50 цм, армираним 

бетоном МБ 20. Потребна 

арматура и оплата улазе у 

цену ове позиције.  

Бетонску масу прописно 

уградити и неговати. 

Обрачун по м3 

       

      м³ 1.50    

  2.3.  Затварање отвора за 

олуке у ивичним 

зидовима крова 

ситнозрним бетоном  

Обрачун по ком 

       

      ком 9.00    

3. ЗИДАРСКИ РАДОВИ    
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  3.1.  Зидање забатних зидова 

дебљине 25 цм, YTONG 

блоковима у 

танкослојном малтеру. 

Цену дати са свим  

материјалима, радном 

снагом и транспортом. 

(У обрачуну одбијена 

запремина АБ елемената 

зида) 

Обрачун вршити по м3 

       

      м³ 33.50    

  3.2.  Малтерисање видљивих 

страна нових зиданих 

зидова од Ytonga 

продужним малтером у 

два слоја.  

Обрачун по м2 

малтерисане површине. 

       

      м² 220.00    

4. ЛИМАРСКИ РАДОВИ    

  4.1.  Израда и постављање 

хоризонталних олука, 

полукружног пресека од 

поцинкованог лима, 

пречника 16 цм, 

комплетно са израдом и 

монтирањем кука. 

Обрачун вршити по м1 

       

      м' 106.50    

  4.2.  Израда и монтажа 

олучних вертикала 

кружног пресека, 

пречника 14 цм од 

поцинкованог лима са 

израдом и монтажом 

држача. 

Обрачун вршити по м1 

       

      м' 55.00    
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  4.3.  Набавка материјала и 

покривање двоводног 

крова пластифицираним 

профилисаним трапезним 

алуминијумским лимом 

ТР 40/230/0,8 са 

антикондензационим 

филцом, у нагибу 7°. Лим 

се монтира на челичну 

конструкцију. Боја по 

избору инвеститора.  

Обрачун по м2 изведене 

позиције косе пројекције, 

заједно са шрафовима, 

дистанцерима и другим 

прибором, са свим 

фазонским елементима и 

опшивком слемена 

(дужина слемена 53.20 

м). 

       

      м² 1,804.00    

  4.4.  Набавка и монтажа 

снегобрана од 

поцинкованих челичних 

профила L 30x30x3 мм, 

дужине 500 мм, смакнуто 

у два реда, цена са свим 

спојним средствима и 

бојењем основном и 

завршном бојом за метал 

у по два слоја.  

Обрачун по м' укупно 

снегобрана 

       

      м' 213.00    

  4.5.  Израда и постављање 

опшава стрехе, од равног 

пластифицираног или 

бојеног поцинкованог 

челичног лима. У цену 

улази сав материјал, рад и 

транспорт. 

Обрачун вршити по м2 

развијене површине 

стрехе 

       

      м² 60.00    
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  4.6.  Израда и постављање 

опшава забатних ивица, 

од равног 

пластифицираног или 

бојеног поцинкованог 

челичног лима РШ до 50 

цм. У цену улази сав 

материјал, рад и 

транспорт. 

Обрачун вршити по м' 

       

      м' 136.00    

  4.7.  Израда и постављање 

опшава на споју нижих 

делова крова и забатних 

зидова, од равног 

пластифицираног или 

бојеног поцинкованог 

челичног лима РШ до 50 

цм. У цену улази сав 

материјал, рад и 

транспорт. 

Обрачун вршити по м' 

       

      м' 66.60    

5. БРАВАРСКИ РАДОВИ    

  5.1.  Набавка и монтажа 

пењалица за приступ 

крову од поцинкованих 

челичних профила са 

леђобраном од 

поцинкованих челичних 

флахова, у свема према 

важећим стандардима. 

Обрачун по м' 

       

      м' 6.50    
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  5.2.  Израда, испорука и 

монтажа носиве челичне 

конструкције: 

решеткастих кровних 

носача са системом 

спрегова, рожњача и др. - 

димензија и пресека по 

статичком прорачуну и 

детаљима.  Конструкцију 

након израде очистити од 

металног сјаја или 

пескарити, бојити 

основном бојом у мин 

два слоја, а након 

уградње бојити завршном 

бојом два пута у тону по 

избору инвеститора. 

У цену улази сво 

потребно ангажовање 

механизације и сва 

атестирања елемената 

конструкције. 

Процењена количина 

обрачуната по кг 

       

      кг 25,000.00    

6. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ    

  6.1.  Бојење видљивих делова 

нових малтерисаних 

зидова и надвратних 

греда акрилним 

фасадним бојама најмање 

два пута, односно док се 

не добије компактна и 

равномерно обојена 

површина, површину 

зида претходно 

грунтирати прајмерима и 

изравнати масама за 

изравнање према 

упутству одабраног 

испоручиоца материјала 

за обраду.  

Обрачун по м2 

       

      м² 234.00    

7. ОСТАЛИ РАДОВИ    
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  7.1.  Монтажа громобранских 

трака и повезивање 

челичне конструкције са 

постојећим уземљењем 

објекта. 

Обрачун паушално. 

       

      паушал 1.00    

  7.2.  Монтажа и демонтажа 

цевасте, фасадне скеле. 

Обрачун по м2 

       

      м² 700.00    

 Укупна цена за све количине:  

 
Без ПДВ-а:                                                                      Са ПДВ-ом:           
 
 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Образац структуре понуђене цене понуђач мора да попуни, овери печатом и 

потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре понуђене 

цене наведени. Понуђач је у обавези да понуди и упише сваку ставку у оквиру 

обрасца структуре цене. У супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа. У 

колону Јединична цена без ПДВ-а  уписати јединичну цену без ПДВ-а. У колону 

Јединична цена са ПДВ-ом, уписати јединичну цену са ПДВ-ом, у колону Укупна 

цена без ПДВ-а за наведене количине, уписати јединичну цену без ПДВ-а помножену 

са датим количинама. У реду Укупна цена за све количине уписати укупну цену са и 

без  ПДВ-а, односно укупне цене из колоне Укупна цена без ПДВ-а за наведене 

количине сабрати и збир уписати за избос без ПДВ.а затим повећати за износ пореза 

на додату вредност и уписати за износ са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

Датум                   Потпис понуђача 

    М. П.  

_____________________________   _____________________________ 
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Образац бр. 3 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

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

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

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: М.П. Потпис понуђача 
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Образац бр. 4 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке ЈН бр. 30/16  Реконструкција и изградња кровне конструкције 

крова радионице (ОЗНАКА: 45260000-7) поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

  

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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 и оверена печатом 
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Образац бр. 5 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 
 

 

 

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

следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач _______________________________________  (назив понуђача) у поступку 

јавне набавке ЈН бр. 30/16  Реконструкција и изградња кровне конструкције крова 

радионице (ОЗНАКА: 45260000-7) је поштовао је 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 

подношењa понудe. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

У ГРАДСКОМ  И ПРИГРАДСКОМ САОБРА- 

ЋАЈУ  «СУБОТИЦА-ТРАНС» 

С У Б О Т И Ц А  

 

Број:  

 

Дана: 

 

 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ – 

Реконструкција и изградња кровне конструкције крова радионице 

број ЈН 30/16 

 

закључен дана ____________ године између: 

 

Јавног предузећа за превоз путника у градском  и приградском саобраћају 

"СУБОТИЦА-ТРАНС" Суботица, Сегедински пут 84, матични број: 08049548, 

шифра делатности: 4931, ПИБ: 100960042, број текућег рачуна: 355-1010047-73 

Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Суботица, које заступа директор 

предузећа Александар Алексић, дипл.економиста, са једне стране као Наручилац у 

спроведеној јавној набавци бр. ЈН  30/16 у даљем тексту: Наручилац / и 

 

_________________________ (пословно име), ________________________ (адреса) 

матични број: _____________, ПИБ: __________, број Т.Р.: ______________________ 

код ______________________________,  које заступа __________________________, 

 са друге стране као Понуђач у спроведеној јавној набавци бр. ЈН  30/16  

/у даљем тексту: Извођач/ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

    (остали понуђачи из групе понуђача)   (назив подизвођача) 
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Члан 1. 

Предмет овог уговора је извођење радова на реконструкцији и изградњи кровне 

конструкције крова радионице у кругу предузећа на адреси: 

Суботица, Сегедински пут бр. 84, у свему у складу са конкурсном документацијиом, 

прихваћеном понудом Извођача број ___________од _____________ године, која је 

код Наручиоца заведена под бројем _________ дана ____________ године, а који 

чине саставни део овог Уговора, другим важећим прописима, техничким 

нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет 

овог Уговора. 

 

Члан 2. 

Уговорена цена свих радова износи __________________ динара без ПДВ-а, односно 

__________________ динара са ПДВ-ом. 

Јединичне цене радова наведене у Обрасцу структуре понуђене цене Извођача 

(Образац бр. 2) су фиксне и не подлежу промени. 

 

Члан 3. 

Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора, ће се извршити на рачун 

Извођача број ________________________________________ код 

___________________ Банке, по окончаној ситуацији у року од 45 дана рачунајући од 

дана испостављене окончане ситуације, уз оверен грађевински дневник и 

грађевинске књиге и потписан записник о примопредаји радова. 

Количине и квалитет извршених радова Извођача контролисаће и пратиће Надзорни 

орган ангажован од стране Наручиоца у виду овере грађевинске књиге, грађевинског 

дневника и других докумената, а што ће представљати основ за признавање 

извршене реализације као и испостављања рачуна. 

 

Члан 4. 

Ако се од стране надзорног органа уписом у грађевински дневник утврди да радови 

Извођача имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач мора исте отклонити о 

свом трошку у року од 5 календарска дана од дана уписа у грађевински дневник. 

 

Члан 5. 

Извођач се обавезује да извођењу радова приступи у року од 3 дана од дана писменог 

позива наручиоца који позив ће да зависи од временских услова након потписивања  

уговора (увођење Извођача у посао). У случају да временски услови не омогућују 

извођење радова (обилне кише или ниске температуре) наручилац задржава право да 

извођење радова одложи док се не створе одговарајући услови за рад. 

Извођач се обавезује да уговорене радове заврши у року од _________ (макс 150 

дана) дана рачунајуђи од дана увођења Извођача у посао.  

Извођач се сматра уведеним у посао даном отварања грађевинског дневника. 

Извођач је дужан да обавести Наручиоца о окончању радова уписивањем у 

грађевински дневник. По окончању свих радова Наручилац и Извођач ће сачинити 

записник о примопредаји.  

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају 

наступања ванредних догађаја у случају више силе, који се у време закључења 

уговора нису могли предвидети и за које Извођач није крив. Наступање, трајање и 

престанак ванредних догађаја и околности Извођач уписује у грађевински дневник и 

о тим околностима писмено извештава Наручиоца. 
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Члан 6. 

Наручилац се обавезује да: 

- изврши обезбеђење плаћања по члану 2. и 3. овог уговора, 

- да пружа стручна објашњења за извршење радова на захтев извођача 

- да преда извођачу сву неопходну документацију за извођење уговорених радова 

- именује надзорни орган 

- именује интерни надзорни орган (запослени Александар Поповић, референт развоја 

и квалитета) 

- уведе извођача у посао 

 

Члан 7. 

Извођач се обавезује да: 

- све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу са 

важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене радове по 

овом уговору и у складу са пројектном документациојом; 

- све материјале које уграђује приликом извођења радова морају одговарати пројекту 

- преда Наручиоцу оверени динамички план на који даје сагласност Наручилац; 

-обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака и 

опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично 

- обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова; 

- достави документацију за сваког радника којег запошљава или радно ангажује на 

предметним пословима о извршеној пријави (МА образац), здравственом уверењу, и 

њиховој оспособљености за руковање машинама којима се користе; 

- на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу; 

- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који 

је настао као последица извођења предметних радова; 

- сноси транспортне трошкове; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту и да поступи по свим оправданим 

примедбама; 

- да о свом трошку отклони све штете које нанесе; 

- пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту; 

- у року од 3 календарска дана од дана пријаве градилишта осигура радове, материјал 

и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу 

полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период 

извођења радова, 

- да уграђује материјале који одговарају техничким стандардима и стандардима 

квалитета 

Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на 

раду приликом извођења радова предвиђених овим уговором, а у складу са Законом и 

то за све време припреме и извођења радова. 

Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду 

проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом 

уговору, а која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о 

свом трошку и о истима одмах обавестити Наручиоца. 

 

Члан 8. 

За укупан уграђени материјал Извођач мора да достави Наручиоцу доказе о 

квалитету и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама у складу са 

конкурсном документацијом. 
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Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом 

квалитету. 

 

Члан 9. 

Гарантни рок за изведене радове је ____, рачунајући од дана потписивања записника 

о примопредаји радова. 

Грешке односно недостатаке које Наручилац примети у гарантном року, Извођач је 

дужан за отклони у року од 10 календарских дана од дана писменог позива 

Наручиоца. 

  

Члан 10. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико на основу 

грађевинског дневника утврди да Извођач не извршава уговорне обавезе, са правом 

да наплати све трошкове који из наведеног раскида проистекну. 

 

Члан 11. 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са 

одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област. 

 

Члан 12. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, 

закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и  68/2015). 

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења 

Уговора. 

 

Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у 

противном нерешене спорове ће решавати путем надлежног суда у Суботици. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе представљају израз њихове стварне воље. 

 

Члан 14. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Наручилац 

задржава 4 (четири) примерка, а Извођач 1 (један) примерак. 

 

 

 

За Наручиоца :      За Извођача: 

 

 

___________________________    __________________ 

директор  

Александар Алексић, дипл.оец.        
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6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА  

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

6.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

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. 

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. 

Понуду доставити на адресу: ЈП „Суботица-транс“ Сегедински пут 84. 24000 

Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Реконструкција и 

изградња кровне конструкције крова радионице (ознака:45260000-7) ЈН бр. 

30/16- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

стране наручиоца до 29.12.2016. године, до 12:00 часова. 

Отварање понуда ће се одржати истог дана, са почетком у 12:30 часова, у 

просторијама „Суботица-транса“. 

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. 

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 и исту ће наручилац понуђачу вратити неотворену путем 

препоручене пошиљке.  

 

6.3. ПОНУДА  САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ: 

1) СВЕ ДОКАЗЕ ЗА ИСПУЊАВАЊЕ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДЕФИНИСАНЕ ЧЛАНОМ 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА. (у случају да се подноси понуда са подизвођачем или пак 

заједничка понуда групе понуђача, Обавезно доставити доказе о испуњавању 

обавезних услова за све учеснике у понуди). 

2) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Образац бр.1  (који 

је саставни део конкурсне документације) 

3) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ 

ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (који је саставни део 

конкурсне документације) – Образац бр. 2 
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4) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ– Образац бр. 3 (који је саставни део конкурсне документације, али 

овај образац није обавезан) 

5) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ 

ПОНУДИ – Образац бр. 4 (који је саставни део конкурсне документације) 

6) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ  

ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. став 2. ЗАКОНА- Образац бр. 5 

7) ПОПУЊЕН, ПОТПИСАН И ОВЕРЕН МОДЕЛ УГОВОРА–  (који је саставни део 

конкурсне документације) 

8) СВЕ ДОКАЗЕ  КОЈИМА ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА КОЈИ СУ 

ДЕТАЉНО ОПИСАНИ У ДЕЛУ 3 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (стр 12-

14).  

6.4. ПАРТИЈЕ 

Ова јавна набавка није образована по партијама. 

 

6.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

6.6. 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: ЈП Суботица-транс 

Сегедински пут 84. 24000 Суботица,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и изградња кровне 

конструкције крова радионице (ознака:45260000-7),  ЈН бр. 30/16 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и изградња кровне 

конструкције крова радионице (ознака:45260000-7),   ЈН бр. 30/16- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и изградња кровне 

конструкције крова радионице (ознака:45260000-7), ЈН бр. 30/16- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Реконструкција и изградња 

кровне конструкције крова радионице (ознака:45260000-7),  ЈН бр. 30/16 - НЕ 

ОТВАРАТИ” . 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 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. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

6.7. 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

подизвођачем. 

 

6.8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

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. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из 

члана 75. став 1. тач. 1.) до 3) Закона, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац бр. 6а). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

6.9. 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 обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и 

то 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 потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
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 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава 

услове из члана 75. у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац бр. 6). 

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. 

 

6.10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ  

6.10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 45 дана рачунајући од дана испостављене окончане ситуације, уз 

оверен грађевински дневник и грађевинске књиге и потписан записник о 

примопредаји радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

6.10.2. Захтев у погледу гарантног рока 

Гаранција за ову набавку је најмање 2 године од дана потписивања записника о 

примопредаји радова.  

6.10.3. Захтев у погледу рока извршења  радова 

Рок извршења радова, не може бити дужи од 150 (стопедесет) дана од дана 

увођења извођача у посао.   

Место извршења радова је у седишту наручиоца на адреси наручиоца: 

       ЈП „Суботица-транс“ Суботица, Сегедински пут 84. 24000 Суботица 

6.10.4. Захтев у погледу рока важећа понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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 не може мењати 

понуду. 

6.10.5. Други захтеви  

Наручилац у предметној јавној набавци није одредио друге захтеве.   
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6.11. 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 укупна цена без пореза на 

додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати за време важења уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

 

6.12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђачи у јавној набавци ЈН бр. 30/16,  Реконструкција и изградња кровне 

конструкције крова радионице (ознака: 45260000-7) нису у обавези да доставе 

никакво средство обезбеђења за озбиљност понуде.   

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија се обавезује да ће најкасније 

приликом потписивања уговора наручиоцу предати регистровану меницу као 

средство гаранције за добро  извршење уговорених обавеза 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 

уговора 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 минимум 14 месеци од дана отварања 

понуда. 

Понуђач који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан 

предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан 

је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла, односно она мора да важи минимум 15 

месеци од дана закључења уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови 

за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 

посла мора да се продужи. 

 

6.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације. 
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6.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца 

Сегедински пут 84., електронске поште на е-маил jasna.rajcic@sutrans.rs или факсом 

на број 024/548-304 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 (пет) 

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, ЈН бр. 30/16“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 

да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

6.15. 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 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. 
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6.16. 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. 

 

6.17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 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, електронском поштом на е-маил 

jasna.rajcic@sutrans.rs, факсом на број +381/24-548-304 или препорученом пошиљком 

са повратницом на адресу наручиоца Сегедински пут 84, 24000 Суботица.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом 

захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року 

од 2 (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 3 дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, 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. 

Захтев за заштиту права садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;  

7) потпис подносиоца.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе наручилац ће 

такав захтев одбацити закључком. 

mailto:jasna.rajcic@sutrans.rs
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Закључак из става 2. овог члана наручилац доставља подносиоцу захтева и 

Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца из става 2. овог члана подносилац захтева може у року 

од 3 (три) дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док 

копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 

износу од 60.000 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања 

понуда, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив 

на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком 

јавне набавке на коју се односи ЈН 30/16, корисник: буџет Републике Србије. 

 

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

 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права:  

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 

осталог и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, 

прихватиће се: 

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

елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака 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 
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складу са законом и другим прописом. 

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу 

се видети у оквиру банера на интернет страници Републичке комисије кликом на 

линк: Уплата таксе из Републике Србије. 

6.18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року 

од 8 (осам) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


