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ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

 

Отворени поступак јавне набавке радова: Израда пројектне документације и 

извођење радова на постављању терена са вештачком трав ом  

 

Број јавне набавке: 404-241/2018-V 

 

                                                                                    

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: 

 

 Датум и време 

Рок за достављање понуда, без обзира 

на начин достављања: 

до 25.06.2018. године 

до 10,00 часова 

Јавно отварање понуда обавиће се: 25.06.2018. године 

у 11,00 часова 

 

 

 

 

 

 

Сремска Митровица, мај 2018. године 
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   На основу члана 32. 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12,  14/15 

и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документције 

у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 

86/15 - удаљем тексту: Правилник), Одлуке наручиоца о покретању отвореног поступка јавне набавке 

број 404-241/2018-V  

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за отворени поступак јавне набавке радова– Израда пројектне документације и 

извођење радова на постављању терена са вештачком травом  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Назив и адреса Наручиоца: Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, 

Светог Димитрија број 13, 22000 Сремска Митровица 

2. Врста Наручиоца: Градска и општинска управа  

3. Интернет страница Наручиоца: www. sremskamitrovica.rs 

4. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном 

поступку, у складу са Законом о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке (“Сл.гласник РС” 

бр.86/2015). 

5. Број јавне набавке: 404-241/2018-V 

6. Врста предмета јавне набавке: радови 

7. Предмет јавне набавке: Израда пројектне документације и извођење радова 

на постављању терена са вештачком травом  

 

8. Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци. 

9. Контакт особа: За технички део контакт особа је Александар Спајић , телефон 

064/8894701, e-mail адреса: spajmik@ptt.rs и Ђурђица Кардаш  e-mail адреса: 

djudja.kardas@gmail.com 

 

Увид у идејно решење се може извршити у просторијама Наручиоца, ул. Краља Петра I 

број 5. 

Особа за контакт је:  Александар Спајић. 
 

                                                           
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке је јавна набавка радова   

 

Назив предмета јавне набавке: Израда пројектне документације и извођење радова на 

постављању терена са вештачком травом. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН-39293300- Вештачка трава  

 

 

Партије: предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

III ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.  
 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 

СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

mailto:spajmik@ptt.rs
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 Када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће изабрати 

понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. Уколико и тај услов буде исти, 

наручилац ће изабрати понуду понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
 

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

75. ЗАКОНА 

 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке прописане чланом 75. Закона 

о јавним набавкама, и то: 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

Редни 

број 
Услови: Докази: 

1. 

- да jе регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда  

- ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре,  

Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај 

доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

2. 

- да он и његов законски заступник 

нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као чланови организоване 

криминалне групе, да нису осуђивани 

за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

- ПРАВНО ЛИЦЕ:  

-    За кривична дела организованог криминала - УВЕРЕЊЕ 

ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) 

ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да 

понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет 

страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-

lica.html 

-    За кривична дела против привреде, против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – 

УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште 
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домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре. 

-Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред 

уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ 

СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела 

против привреде и кривично дело примања мита." 

 

-    за законског заступника - уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– 

захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту 

рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој 

евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за 

унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), 

али и према месту пребивалишта. 

 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК:  

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова -  захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. 

став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист 

СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине 

на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта.» 

 

НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице:  

 У случају да понуду подноси правно лице потребно је 

доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског 

заступника 

 У случају да правно лице има више законских заступника, ове 

доказе доставити за сваког од њих 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 

доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
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3. - брисана је (Закон о изменама и допунама ЗЈН „Сл.гласникРС“, бр.68/2015) 

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 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

Напомена:  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе 

наведена доказа треба доставити уверење Агенције за 

приватизацију да се налази у поступку приватизације 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 

доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 

доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања 

понуда 

5. 

- да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке ако је таква 

дозвола предвиђена посебним 

прописима 

                                       - 

6. 

-да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време 

подношења понуде 

 Потписан и печатом оверен „Образац изјаве о обавезама 

понуђача на основу чл.75. став 2. ЗЈН-а“(Образац 3) 

Напомена: 

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац 

доставити за сваког учесника из групе 

 

 

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у предметном поступку јавне набавке који су, у складу са одредбом 

члана 76. Закона о јавним набавкама, наведени у предметној конкурсној документацији:  

 

1) Да понуђач располаже са неопходним финансијским капацитетом:  

 

1.1. Услов у погледу неопходног финансијског капацитета који се односи на остварени промет у 

претходне три обрачунске године (2015,2016 и 2017)  и за сваку годину посебно  приход 
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мора бити најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ. Понуђач треба да је исказао ПОЗИТИВАН 

резултат у завршним рачунима, што доказује: 

 

1.1. Доказ: Извештај о бонитету за ЈН БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне 

регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и 

предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха. 

 

1.2. Услов: да понуђач у претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017. године) нема 

евидентиране дане неликвидности. 

1.2. Доказ: Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности. 

 

*У сл уч ај у зај едн ичке понуде  услов у поглед у зах теваног фи нансијског капацитета  

исп уњав ају кумулативно. 

 

     **Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене доказе        

о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задати услов.  

 

2) Да понуђач располаже неопходним  пословним капацитетом:за пројектовање и 

извођење. 
 

2.1. Услов: У погледу неопходног пословног капацитета понуђач треба да је у претходе три 

године пре објављивања позива израдио техничку документацију – Пројекте за грађевинску 

дозволу или идејни пројекат и пројекат  за извођење за објекте са следећим 

карактеристикама: 

- Минимално два (2) објекта  спортске намене 

 

 
Доказ:- Попуњен образац број 9  
           - Референц листа понуђача број 10 

           - Копија Уговора и копија Насловне стране пројекта и тех ничког описа и  

потврдом Наручиоца .  

 
2.2. Услов: У погледу неопходног пословног капацитета понуђач треба да је у претходних 5 

(пет)  година  успешно испоручио и инсталирао најмање 10 (десет) фудбалских терена истих 

или већих димензија који су предмет набавке. 

 
 

Доказ:- Попуњен образац број 11  
           - Референц листа понуђача број 12 

                   - Копија Уговора и копија окончане ситуације за испоручене и 

инсталиране фудбалске терене.  

 

 

*У случају подношења заједничке понуде услов о пословном капацитету понуђача, 

чланови групе испуњавају кумулативно; обрасци се могу фотокопирати.  

 

**  Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да сам испуни задати 

услов о пословном капацитету. 
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3) Да понуђач располаже са довољним КАДРОВСКИМ капацитетом: да понуђач  има 

запослено или ангажовано   дипломираних инжењера са лиценцама Инжењерске 

Коморе Србије од којих:  

Услов: 

3.1. један (1) дипломирани инжењер архитектуре (носилац лиценце 300  ) или  једног 

(1) дипломираног грађевинског инжињера  са  важећом лиценцом Инжињерске 

коморе Србије, број лиценце 310 или 311;   

      који ће решењем бити именован за одговорног и главног инжењера на пројекту  

има као личну референцу (као одговорни пројектант  на наведеним пројектима) 

у периоду три (3) године  пре дана објављивања позива урађених пројеката 

спортских објеката или отворених терена, минимално 1;  

  

     

3.2 једног(1) дипломираног електро  инжињера  са  важећом лиценцом Инжињерске 

коморе Србије, број лиценце 350;  

     

 

3.3. једног(1) дипломираног инжињера архитектуре  са  важећом лиценцом 

Инжињерске коморе Србије, број лиценце  400  или једног(1) дипломираног 

инжињера грађевине  са  важећом лиценцом Инжињерске коморе Србије, број 

лиценце  410 или 411;  

 

 

3.4. једног(1) дипломираног електро инжењера  са  важећом лиценцом Инжињерске 

коморе Србије, број лиценце  450;  

 

 

Докази:  

-Копија обрасца М-3А или радна књижица за стално запослене инжењере или 

уговор о ангажовању потребних инжењера.  

-Копија личних лиценци за све диплпмиране инжењере носиоце личних 

пројектантских лиценци са копијама потврде ИКС о важности лиценце.  

-Копије решења за одговорног пројектанта на изради спортских објеката или 

отворених терена  за инжењера за  кога се прилаже лична референца . 

 

У случају подношења заједничке понуде услов о кадровском капацитету 

понуђача чланови групе испуњавају заједно.  
 

4) Да понуђач располаже са довољним техничким капацитетом : понуђач 

располаже довољним техничким капацитетом: 

 

    4.1Услов:  -да понуђач поседује или изнајмљује механизацију неопходну за инсталацију 

терена са вештачком травом ( машина за испуну терена са вештачком травом као и машина 

са хидрауличном четком),  

доказ-попис основних средстава или уговор о изнајмљивању  или предуговор 

 

У случају подношења заједничке понуде услов о техничком капацитету понуђача, 

чланови групе испуњавају заједно. 



9/69 
ЈН  број 404-241/2018-V  Израда пројектне документације и извођење радова на 

постављању терена са вештачком травом  

 

 

 

Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача услов испуњава заједно. Ако 

понуђач наступа са подизвођачем овај услов испуњава понуђач. 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама Агенције за привредне регистре већ наводи у понуди интернет страницу. 

 

УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ И ДОКАЗ  У 

СКЛАДУ СА чланом 80. Закона о јавним набавкама 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.  

  

УСЛОВИ  КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  И ДОКАЗИ У СКЛАДУ СА чланом 81. Закона 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

 

 

 

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: ЗЈН) и члана 9. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), доноси се:  

 

                      Упутство понуђачима како да сачине понуду 

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

 Понуда мора бити сачињена на српском језику.  

 Сертификат који се доставља за вештачку траву могу бити на страном језику с тим да 

морају бити преведени на српски језик и оверени од стране судског тумача. 

 

4.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу Наручиоца, Град 

Сремска Митровица, Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, ул. Св. 
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Димитрија број 13 22000 Сремска Митровица у року од 30 дана од дана објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до  21.06.2018. године са 

назнаком: "Понуда за ЈН- Израда пројектне документације и извођење радова на постављању 

терена са вештачком травом,  бр. 404-241/2018- V“  не отварати. Понуду послати у 1 (једном) 

примерку.  
 Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће, по окончању поступка 

отварања, неотворене враћене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремене.  

Благовременост се одређује према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према 

дану и сату предаје пошти. 

 Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење понуда  у 

просторијама Наручиоца, Град Сремска Митровица, Градска управа за опште и 

заједничке послове и имовину, ул. Св. Димитрија број 13, 22000 Сремска 

Митровица. 

 Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О 

отварању понуда биће сачињен записник који ће преузети присутни представници 

понуђача, док ће понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда записник 

бити достављен у року од три дана од дана отварања понуда. 

 Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при 

отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако 

што понуђач уписује тражене податке у све обрасце из конкурсне документације и уз исту 

прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално 

накнадно послатим додатним захтевима наручиоца.  

 Обрасци се попуњавају читко руком, рачунару или другом техничком средству сличних 

карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом 

овлашћеног лица.  

 Понуђач може доставити само једну понуду. 

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и 

запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу 

попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу 

овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом 

оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати 

споразумом о заједничком наступу, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о 

поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од 

стране сваког понуђача из групе понуђача. 

 Уколико је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 

понуде и попуњавања образаца из Конкурсне документације, дужан је да поред такве 

исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.  

 

4.3. ПАРТИЈЕ 
 Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ 
 Није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

 

4.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
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 У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној 

коверти или кутији.  

 У случају измене, допуне или опозива понуде, Понуђач треба на коверти или кутији да 

назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 

У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене 

и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и 

печатиран од стране овлашћеног лица Понуђача у коме су измене и/или допуне 

образложене.  

 Опозив понуде Понуђач врши тако што Наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у 

затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду и који је 

потписан и печатиран од стране овлашћеног лица Понуђача. 

 Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење 

понуда. 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Сремска 

Митровица, Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, ул. Светог 

Димитрија број 13, 22000 Сремска Митровца  са назнаком: 

 

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку радова – 
_________________________________________________, 

 ЈН бр. 404-___/2018- V“  

или  

„Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - 
_____________________________________________________, 

            ЈН бр. 404-___/2018- V“  

или  

„Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку радова - 
___________________________________________________________________, 

                  ЈН бр. 404-___/2018- V“ 

 

4.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ, 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 супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

 

4.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће 

извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 

 Проценат укупне вредности набавке који ће Понуђач поверити подизвођачу не може бити 

већи од 50% . 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у 

Упутству како се доказује испуњеност услова. 
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 Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко 

тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 

подизвођачу Наручилац ће омогућити Понуђачу да у року од 5 дана од дана добијања 

позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на 

правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на 

број подизвођача. 

 

4.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 Понуду може поднети група понуђача. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према 

Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу Понуђача пред Наручиоцем; 

2) опис послова сваког од Понуђача из групе понуђача у извршењу Уговора. 

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

наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова. 

 

4.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА 
 Начин и услови плаћања:  

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12 и 68/15). 

 ПДВ ће се платити у складу са одредбама Закона о порезу на додату вредност ( 

„Службени гласник РС“ број 84/2004, 86/2004 (испр.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 

108/2013, 68/2014 (др. Закон), 142/2014 и 83/2015, 5/2016 и 108/2016) 

 12.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања и прекорачења уговореног обима 

услуга 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по Уговору изврши на следећи начин: по 

пријему оверених Привремених и Окончане ситуације до 10. у месецу  са роком 

плаћања до 45 дана од дана пријема.  
 

 12.2. Захтеви у погледу рока за завршетак радова 

 
 

Рок за израду  идејног пројекта је   15  календарских дана од дана потписа уговора и 

предаје Идејног решења са  Катастарско топографском подлогом. 

 

Рок за израду пројекта за извођење је 10 дана од дана доставе Одобрења за извођење 

радова  издатог по основу Идејног пројекта за реконстукцију. 

 

Рок за извођење радова  је максимално 60 календарских дана од дана Увођења у 

посао, односно  од дана издавања  Одобрења за извођење радова на реконструкцији 

фудбалског игралишта 

 12.3. Захтеви у погледу рока важења понуда 

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 
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продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења 

понуде не може мењати понуду. 

 

 

 12.4. Гарантни рок 

      Гарантни рок за изведене радове је 24 месеца од предаје радова док за материјал- 

опрему важи произвођачка гаранција. 
 

 

4.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 
 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за Понуђача треба у горњем 

десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а. 

 У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН Наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке 

о Понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, Понуђач означио у 

понуди.  

 Понуђач је дужан да наведе на основу ког закона је одређени податак означио као поверљив 

и да то образложи.  

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 

из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

 Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о Понуђачима садржане упонуди 

који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио 

упонуди. 

 Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. 

 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, Понуђача и податке о 

поднетим понудамадо отварања понуда. 

 

4.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 
 Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а, по јединици као и укупно. 

Цене су фиксне и не могу се мењати у уговореном периоду.  

 

4.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
 Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН. 

 Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

 Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од Понуђача 

захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а 

нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких 

решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за 

извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које Понуђач 

нуди  

 Наручилац је дужан да Понуђачу одобри примерен рок за одговор. 

 Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне елементе понуде. 

 

4.13. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  

Средство обезбеђења је  банкарска гаранција. 
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Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 

оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену 

месну надлежност за решавање спорова. 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави : 

 
2.13.1. Гаранција за озбиљност понуде 

Уз понуду мора бити приложено средство финансијског обезбеђења – банкарска гаранција, 

које служи као гаранција за озбиљност понуде у висини 5% понуђене цене, важности 

минимум 60 дана од дана отварања понуда. Банкарска гаранција мора бити  безусловна, 

неопозива и платива на први позив без приговора. 

 

Не дост ављање наведеног средст ва финансијско г обезбеђења за о збиљн ост 

понуде смат раће с е бит ним недост атком понуде.  

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и: 

1. обавезујуће, оригинал писмо о намерама банке за давање гаранције за добро извршење 

посла у износу од 10% понуђене цене, важости минимум 30 дана дуже од рока за 

извођење радова  

2. обавезујуће, оригинал писмо о намерама банке за давање гаранције за отклањање 

недостатака у гарантном року, у износу 5% од понуђене цене, Гаранција мора имати рок 

важења 5 дана дужи од гарантног рока за изведене радове  
 

Оригинал писма банке достављају се у посебној фолији која се прилаже уз понуду. 

 

2.13. 3  Гаранција за добро извршење посла  

 Изабрани Понуђач је дужан да у року од 15 дана од дана потписивања уговора достави 

Наручиоцу поднесе гаранцију банке за добро извршење посла у висини 10 % уговорене 

вредности без ПДВ-а. Гаранцијом је обезбеђено извршење посла од стране изабраног 

понуђача у складу са уговореним обавезама. Гаранција којом се банка обавезује да исплати 

износ гаранције, увећане за износ ПДВ-а, мора бити неопозива, безусловна и наплатива 

на први позив, без протеста – по пријему првог писменог потраживања Наручиоца, којим 

се изјављује да је Понуђач начинио пропуст у извршењу својих обавеза утврђених 

уговором, без обавезе да докаже или прикаже основе или разлоге за неиспуњење уговора. 

Гаранција мора имати рок важења за минимално 30 дана дужи од рока за извођење радова, с 

тим да се по потреби може продужити. Гаранција се враћа приликом квалитативног пријема 

радова између Добављача и Наручиоца 

 

2.13. 4  Гаранција за отклањање  недостатака у гарантном року  

 Извођач се обавезује да по потписивању Записника о примопредаји радова а у року 

од 10 (десет) дана преда Наручиоцу гаранцију банке за отклањање грешака у гарантном 

року  у висини 5% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а са роком важења који мора 

бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. гаранција мора бити  безусловна, неопозива и 

платива на први позив без протеста- по пријему првог писменог потраживања Наручиоца 

којим се изјављује да је Извођач начинио пропуст и није отклонио недостатак који је 
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настао. Гаранција мора имати рок важења 5 (пет) дана дужи од гарантног рока за изведене 

радове. Гаранција се враћа истеком рока на који је издата. 

 

4.14. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У 

ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 Подаци који се налазе у Конкурсној документацији нису поверљиви. 

 

4.15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
 Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво 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 пет дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

 Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, 

односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Питања је потребно 

упутити на адресу Наручиоца: Град Сремска Митровица, Градска управа за опште и 

заједничке послове и имовину са назнаком: "Додатне информације (или појашњења) за 

јавну набавку ЈН 404-241/2018-V)“ електронском поштом на адресу 

djudja.kardas@gmail.com радним данима од понедељка до петка у времену од 07:00 до 15:00 

часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

 Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

 Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 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. 

4.16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
 Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. 

ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача. 

 Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која 

је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим 

ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке. 

 Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

 Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, 

додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од 

пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид 

обиласком Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући. 

mailto:djudja.kardas@gmail.com
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4.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ 

ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне 

три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН. 

2) Учинио повреду конкуренције. 

3) Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен. 

4) Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

 Доказ из става 1. и 2. може бити: 

1) Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа. 

2) Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза. 

3) Исправа о наплаћеној уговорној казни. 

4) Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року. 

5) Извештај Надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, 

односно Уговором. 

6) Изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи. 

7) Доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као Подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

8) Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

Уговорима о јавним набавкама. 

 

 Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН 

који се односи на поступак који је спровео или Уговор који је закључио и други наручилац 

ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

 
 

4.18. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач. 

 Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 3.  

 

4.19. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

 Понуда ће бити одбијена ако:   

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа; 

- ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака; 
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- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН; 

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

- Понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или 

није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

4.20. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а. 

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

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

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

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

Републичкој комисији .  

 Захтев за заштиту права се предаје Наручиоцу непосредно на адресу: Град Сремска 

Митровица, Градска управа за опште и заједничке послове и имовину, ул. Св. Димитрија 

број 13, 22000 Сремска Митровица, електронском поштом на е-mail:  

djudja.kardas@gmail.com  радним данима од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 

15.00 часова, или препорученом пошиљком са повратницом.  

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

радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или Конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст.2 указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио. 

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

 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 два дана од 

дана пријема захтева за заштиту права. 

 

 Захтев за заштиту права мора да 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 горе наведене обавезне елементе, 

наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије, број: 840-30678845-06 

уплати таксу у изнoсу од: 

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда; 

mailto:djudja.kardas@gmail.com
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2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 

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

 

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

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

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

је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 

налога;  

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

заштиту права;  

(7) сврха: 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. 

 

4.21. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени 

понуда у складу са чланом 109. ЗЈН. 

 Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима 

понуде из члана 88. став 3. овог Закона. 

 

4.22.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 

после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може 

поднети писмени захтев Наручиоцу. 

 Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од 

дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН. 
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4.23. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту 

права достави Уговор Понуђачу којем је уговор додељен. 

 Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 

прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити Уговор са 

понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.   

 Наручилац не може закључити Уговор о јавној набавци са Понуђачем у случају постојања 

сукоба интереса (члан 30. ЗЈН). 

 

4.24. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понауђач доказује испуњеноист тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због 

тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе 

у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ, наручилац 

ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН , 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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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

 
Локација на којој планирања градња фудбалског игралишта са вештачком травом  се користи као спортска 

површина, фудбaлско игралиште са природном травом. Локација има денивелацију око 60цм од највише 

до најниже тачке. У циљу прилагођења терена савременим потребама приступа се изради пројектне 

документације за реконструкцију датог игралишта. 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС ПЛАНИРАНОГ  СТАЊА 

 

Пројектован је објекат фудбалског игралишта са савременом подлогом од вештачке траве систем 

у складу са FIFA QYALTY PRO  квалитетом према  FIFA LABO TEST-у. Травната површина је 

основе 35 са 65м, оивичена армирано бетонском гредом на бетонском темељу . као парапетом из 

ког је монтирана ограда игралишта и то висине 9м на страни до базена и висине 6м на осталим 

странама.  

 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ВЛАКАНА 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДЛОГЕ 

Синтетичка трава мин.висине 60мм 

Структура: монофиламент 

Композиција: poliethilen 

Финоћа влакана: мин. 15600 Dtex +/-10% 

Ширина влакана: мин. 1,3 мм 

Дебљина влакана: мин.360 микрона 

Број петљи/m2: мин. 8189 

Број влакана/m2: мин. 98268 

ФАКТОР ОТПОРНОСТИ НА УЗДУЖНО ЦЕПАЊЕ: 

МИНИМУМ 80 И UV INDEX: MIN 85 ПО 

ЛАБОСПОРТОВОМ ИНДЕКСУ ПЕРФОРМАНСИ ТРАВЕ 

Примарна подлога: ДВОСТРУКО ТКАНИ Полипропилен 

Стил: откано 

Укупна тежина: мин. 2950 g/m2 

Испуна: кварцни песак и СБР  гумени гранулат 

Обележавање терен по пројекту са белим линијама ширине 10 

cm. 

Гаранција: -на синтетичку траву за мале терене високе 

фреквентности 5 година 

 

 

Пројектована је дренажа терена путем попречних дренажних ровова   на размаку 6,2м, пада 

0,6%ширине 40цм  и ободних пудужних дренажних ровова истог пресека  и нагиба који се 

упуштаку у 4 упојне јаме димензија 3х3х3м све испуњено крупним шљунком- иберлауфом. 

Конструкција терена је од слоја шљунка просечне дебљине 30цм преко ког је пројектован слој 

дробљеног камена 0-31,5мм дебљине 10цм, потом камена фракција 2-4мм дебљине 4цм на коју је 

положен предметни систем облоге од вештачке траве за фудбал. Конструкција ограде је  од 

гвоздених  стубова , а испуна ограде је у доњих 3м од плетене поцинковане мреже, а део изнад је 

од полиестерске мреже са наменом за задржавање лопте. 

Игралиште се пројектом осветљава путем 4 стуба висине по 12м на сваком по 4 лед рефлектора. 

На терену је разводни орман који је напојен подземним каблом из оближње трафо станице. У 

терену су клупе за резервне играче и клупа за  делегате наткривене плексиглас плочама, ван 

ограде су трибине дужине 65м са 2 реда седишта  са пластичним столицама, наткривене 

трапезним поцинкованим пластифицираним лимом. Испред трибина је стаза од бехатон плоча 

оивичена бетонским ивичњацима 

Од спортске опреме су предвиђени голови  5х2м са  синтетичком мрежом. Улаз у терен за играче 

и службена лица је путем капије на страни до базена.  
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ЗА ПОТРЕБЕ НАРУЧИОЦА НЕОПХОДНО ЈЕ:  

А) ИЗРАДИТИ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

1. Идејни пројекат за реконструкцију  - израдити  у свему према идејном решењу израђеном од стране 

Инвеститора које ће бити достављено изабраном понуђачу   заједно са Катастарско топографском 

подлогом , а чији су делови у саставу тендерске документације.  Предати у електронској верзији 

електронски потписано и у штампаној укориченој верзији у 3 примерка. Рок за израду  идејног пројекта је   

15  календарских дана од дана потписа уговора и предаје Идејног решења са  Катастарско топографском 

подлогом 

 
2. Пројекат за извођење - Израдити у свему према идејном решењу израђеном од стране Инвеститора, и у 

складу са  предходно израђеним Идејним пројектом за реконструкцију . Предати у електронској верзији 

електронски потписано и у штампаној укориченој верзији у 3 примерка. Рок за израду је 10 дана од дана 

доставе Одобрења за извођење радова  издатог по основу Идејног пројекта за реконстукцију. 

 

Б) ИЗВЕСТИ РАДОВЕ  

 

Извођење радова према техничка спецификација- предмер радова за реконструкцију фудбалског 

игралишта са травнатим тереном.  Саставни део је и графичка документација из Идејног решења 

за реконструкцију. Рок за извођење радова  је максимално 60 календарских дана од дана Увођења 

у посао, односно  од дана издавања  Одобрења за извођење радова на реконструкцији фудбалског 

игралишта. 
 

 

 

 
 

                                                                                                          ПОНУЂАЧ 

                                                                                       

                                                                                       М.П.    __________________ 

                                                                                                            (потпис) 
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                                            1.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                     (образац бр.1) 

 

 

Понуда број ____________________ од ___________________ за јавну набавку број  

404-241/2018-V, _____________________________________________________________________, 

према техничкој спецификацији из конкурсне документације.  

 

 

Назив понуђача: ____________________________________________________________________  

Адреса и седиште понуђача: ___________________________________________________________  

Матични број: ________________________________  

ПИБ: _________________________  

Овлашћено лице и функција: ______________________________________________________________ 

Особа за контакт: __________________________________ Е-маил: _______________________  

Број телефона: __________________ Телефакс: __________________  

Број рачуна понуђача: _______________________________  банка___________________ 

 

Да ли је предузеће :(заокружити) 

 а) микро                     б) мало                    ц) средње           д) велико     e) физичко лице 

Понуда се подноси: (заокружити)  

А) самостално  

Б) понуда са подизвођачем  

B) заједничка понуда 

Напомена:  

У случају да се понуда подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности јавне набавке, који 

понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење 

јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава 

подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%. 

 

Укупна понуђена цена без ПДB за пројектовање и извођење радова на постављању терена са вештачком травом  

износи ....................................................................................................................................____________________динара. 

 

Припадајући ПДB у складу са Законом о ПДB износи ...............................................____________________ динара.  

 

Укупна понуђена цена са ПДB  износи ..........................................................................____________________ динара.  

 

                             *УНЕТИ УКУПНУ ВРЕДНОСТ   ИЗ РЕКАПИТУЛАЦИЈЕ (Образац 2) 

             

Споразумни смо да остајемо везани овом понудом (минимум 30 дана) _____ дана од дана отварања 

понуда. 
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Рокови за израду идејног пројекта, пројекта за извођење и извођење радова: 

 

Рок за израду  идејног пројекта је   15  календарских дана од дана потписа уговора и предаје Идејног 

решења са  Катастарско топографском подлогом. 

 

Рок за израду пројекта за извођење је 10 дана од дана доставе Одобрења за извођење радова  издатог 

по основу Идејног пројекта за реконстукцију. 

 

Рок за извођење радова  је _____ (максимално 60) календарских дана од дана Увођења у посао, 

односно  од дана издавања  Одобрења за извођење радова на реконструкцији фудбалског игралишта. 

 

Гарантни рок за изведене радове је 24 месеца од предаје радова док за материјал- опрему важи 

произвођачка гаранција. 

  

Рок и начин плаћања: Уговорне стране су сагласне да се плаћање по Уговору изврши на следећи 

начин: по пријему оверених Привремених и Окончане ситуације до 10. у месецу  са роком плаћања до 

45 дана од дана пријема.  

 
 

НАПОМЕНА: 

 

Уз понуду достављамо и сертификате издате од стране ФИФЕ. 

 

- FIFA LABO TEST   са квалитетом  FIFA QUALITY PRO за понуђену вештачку траву. 

- LABO TEST EN STANDARD 15330-1 за систем терена са вештачком травом која се нуди.      
                
 

 

 

                    
 Место и датум:  Потпис овлашћеног лица понуђача:  

 

 __________________________  МП  _______________________________ 
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                                                             ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
                                                                                                                                                                    

SPORTSKI TEREN ZA FUDBALSKO IGRALIŠTE SA VEŠTAČKOM TRAVOM  

SPECIFIKACIJA 1- TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 

POZ. OPIS POZICIJE Jed. Mere Količina 

Jedinična cena 
без ПДВ 

UKUPNO без ПДВ 

Svega po J.M. SVEGA  

I II III IV V VI= IV*V 

1. 

Идејни пројекат за реконструкцију  - израдити  у 

свему према идејном решењу израђеном од стране 

Инвеститора које ће бити достављено изабраном 

понуђачу   скупа са Катастарско топографском подлогом 

, а чији су делови у саставу тендерске документације.  

Предати у електронској верзији електронски потписано 

и у штампаној укориченој верзији у 3 примерка. 

KOM 1   

2. 

Пројекат за извођење - Израдити у свему према 

идејном решењу израђеном од стране 

Инвеститора, и у складу са  предходно израђеним 

Идејним пројектом за реконструкцију . Предати у 

електронској верзији електронски потписано и у 

штампаној укориченој верзији у 3 примерка. 

KOM 1   

Ukupno SOECIFIKACIJA 1- TEHNIČKA DOKUMENTACIJA BEZ PDV-A:  

PDV:  

Ukupno SOECIFIKACIJA 1- TEHNIČKA DOKUMENTACIJA SA PDVom:  

 

SPECIFIKACIJA 2- PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

POZ. OPIS RADOVA Jed. Mere Količina 

Jedinična cena 
без ПДВ 

UKUPNO без ПДВ 

Svega po J.M. SVEGA mat+rad 

I II III IV V VI= IV*V 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

  
    

  

  
    

  

NAPOMENE: 
  

    
  

1,00 
Konkretne firme ili proizvodi određenih proizvođača navedeni u okviru predmerskih opisa, dati su 
samo kao merilo nivoa zahtevanog kvaliteta i na sve takve pozicije odnosi se napomena  
"POMENUTI PROIZVOĐAČ/PROIZVOD" ILI EKVIVALENT  

  

2,00 Svi radovi iz ovog predmera se izvode prema važećim tehničkim uslovima.   

3,00 
Pre početka radova izvođač je u obavezi obezbediti i dovesti svu potrebnu mehanizaciju i opremu na 
gradilište za obavljanje radova sa svim potrebnim prijavama radova i gradilišta, a po završetku 
radova Investitoru preda očišćene objekte. 
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POZ. 

POZ. OPIS RADOVA Jed. Mere Količina 
Jedinična cena  UKUPNO 

Svega po J.M.  SVEGA mat+rad 

I II III IV V VI= IV*V 

  GRAĐEVINSKI RADOVI:         

            

01-00 PRIPREMNI RADOVI         

            

01-01 GEODETSKO OBELEŽAVANJE         

  

Geodetsko obeležavanje površina preko detaljnih tačaka 
situacionog i nivelacionog plana i poprečnih profila datih u 
projektu. 
Pre početka izvođenja radova, Izvođač je dužan da 
uspostavi i osigura mrežu stalnih tačaka u zoni gradilišta, da 
izvrši geodetsko obeležavanje terena i obeleži ukrsna mesta 
sa postojećim instalacijama. 

        

  Obim parapeta ograde: 202 m         

  Obračun po m1 komplet izvedene pozicije.           m1 202,00   0,00 

            

01-00 UKUPNO - PRIPREMNI RADOVI       0,00 

            

02-00 ZEMLJANI RADOVI         

            

02-01 ISKOP I ISKOP POVRŠINSKOG SLOJA MATERIJALA         

  

Iskop zemlje 3-4 kategorije, mašinskim putem (80%) sa 
ručnom doradom (20%), sa direktnim utovarom u vozilo, 
prosečne debljine 50 cm, ispod površine terena, do donje 
kote posteljice, ispod površine trotoara, do donje kote 
peska. Ručno doraditi iskop na projektovanu kotu temelja 
ograde oko terena. Široki iskop raditi sa kosim stranicama 
(zasecanjima) u nagibu cca 1:1 sa finim planiranjem dna na 
projektovanu kotu, vodeći računa da se iskop do predviđene 
dubine obavi neposredno pre početka nasipanja slojeva, 
kako bi se izbeglo da kontaktna površina na koti dna iskopa 
bude raskvašena usled kiše, odnosno presušena usled 
dejstva sunca. 
Obračun po m3 finalno izvedene pozicije, mereno u 
zbijenom stanju. Pri izvođenju radova obavezno je prisustvo 
nadzornog organa. 

        

  teren: 36m x 66m x 0,4m+24x66x0,20   1.267,00   0,00 

  temeljne trake 50/40x201   40,20   0,00 

  trotoar: 65m x 1,36m x 0,4   35,36   0,00 

  Obračun po m3 komplet izvedene pozicije.        m3       

            

02-02 RUČNI ISKOP ZA TEMELJE RASVETE         
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Ručno kopanje zemljišta za temelje samce stubova rasvete 
3-4 kategorije u prirodnom vlažnom zemljištu, prosečne 
dubine 1,3m, do donje kote šljunka, sa direktnim utovarom u 
vozilo i odvozom na deponiju udaqenosti do 10 km i 
razastiranjem). Dno iskopa fino planiratii ±3cm (strane 
iskopa ravno odsečene). 

        

   4 x 1m x  1m x 1,3m     
  

  

  Obračun po m3 komplet izvedene pozicije.        m3 5,20   0,00 

            

02-03 ISKOP KANALA ZA DRENAŽU         

  

Mašinski 80% i Ručni iskop 20 %zemlje za drenažne kanale 
sa direktnim utovarom u vozilo, za prihvat i odvođenje 
atmosferske vode sa terena, sa padom od 0,6%. Prosečna 
dimenzije kanala za iskop 40cm x 50cm. Bočne strane 
pravilno odseći, a dno nivelisati u padu ka odvodnim 
bunarima.  

        

  2 x 72m x 0.4m x 0.5m + 11 x 34m x 0,4m x 0,5m         

  Obračun po m3 komplet izvedene pozicije.        m3 103,60   0,00 

            

02-04 ISKOP ODVODNIH BUNARA ZA DRENAŽU         

  
Mašinski iskop zemljišta za odvodne bunare (upojne jame) 
za prihvat atmosferske vode iz drenažnih kanala. Četiri 
odvodna bunara, dimenzija 3mx3mx3m. 

        

  Obračun po m3 komplet izvedene pozicije.        m3 108,00   0,00 

            

02-05 TRANSPORT MATERIJALA IZ ISKOPA         

  
Transport materijala iz iskopa, sa utovarom u vozilo i 
odvozom na deponiju do 10km daljine. 

        

  Obračun po m3 komplet izvedene pozicije.        m3 1.559,36   0,00 

            

02-06 ODLAGANJE NA DEPONIJU         

  
Odlaganje i razastiranje transportovanog materijala na 
deponiji. 

        

  Obračun po m3 komplet izvedene pozicije.        m3 1.559,36   0,00 

            

02-07 NABIJANJE I VALJANJE PODTLA - POSTELJICE         

  
Planiranje i valjanje posteljice  i ostalih slojeva.  
Nabijanje i valjanje podtla-posteljice ispod površine 
sportskog terena dimenzija 37m x 67m.  

        

  Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 2.479,00   0,00 

            

02-08 
NABIJANJE I UGRADNJA DROBLJENOG KAMENA  
TERENA 

        

  
Nabavka i ugradnja šljunka kontinualne granulometrijske 
krive u sloju prosečne  debljine 35cm, kao nosivog sloja 
terena. 

        

  35m x 65m x 0,35m   796,25   0,00 
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Obračun po m3 komplet izvedene pozicije,  mereno u 
zbijenom stanju.   

m3     0,00 

02-09 
Nabavka i ugradnja drobljeog kamena  frakcije0-31,5mm u 
sloju debljine 10cm sa zbijanjem 35x65x0,10 

m3 227,5   0 

02-10 
NABIJANJE I UGRADNJA DROBLJENOG KAMENA 0/4  
ISPOD TERENA 

        

  
Nabavka i ugradnja drobljenog kamena granulacije 0/4mm, 
debljine 4cm, za finu nivelaciju . 

        

  35m x 65m x 0,04m         

  
Obračun po m3 komplet izvedene pozicije,  mereno u 
zbijenom stanju.   

m3 91,00   0,00 

            

02-11 
IZRADA TAMPON SLOJA ŠLJUNKA ISPOD TEMELJA 
OGRADE I RASVETE 

        

  

Pozicija obuhvata nabavku i transport materijala razastiranje 
i nabijanje sloja prirodnog šljunka ispod temelja ograde i 
temelja samaca rasvete. Tampon sloj debljine  d=20cm 
izvesti ispod temelja sa nabijanjem do potrebnih 
Ms=25MPa. Pri izvođenju radova obavezno je prisustvo 
nadzornog organa. 

        

  temelji ograde: 100,5m2 x 0,2m m3 20,10   0,00 

  rasveta: 4 x 1m x 1m x 0,2m   m3 0,80   0,00 

  
Obračun po m3 komplet izvedene pozicije,  mereno u 
zbijenom stanju.   

m3 
 

    

            

02-12 
UGRADNJA IBERLAUFA U ODVODNE BUNARE I 
DRENAŽNE ROVOVE 

        

  

Pozicija obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju 
iberlaufa  u iskopane odvodne bunare i drenažne kanale. 
Iberlauf - frakcija IV - separisan šljunak prečnika preko 
31.5mm. 

        

  Obračun po m3 komplet izvedene pozicije. m3 211,60   0,00 

            

02-13 UGRADNJA IBERLAUFA U DRENAŽNE KANALE         

  
Pozicija obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju 
prirodnog šljunka u iskopane odvodne bunare. Iberlauf - 
frakcija IV - separisan šljunak prečnika preko 31.5mm. 

        

  Obračun po m3 komplet izvedene pozicije. m3 103,60   0,00 

            

02-00 UKUPNO ZEMLJANI RADOVI       0,00 

            

03-00 IZRADA KONSTRUKCIJE TROTOARA         

            

03-01 
IZRADA SLOJA ŠLJUNKA za nivelaciju terena ispod 
trotoara 

        

  

Izrada sloja šljunka kontinualne granulometrije  prosečne 
debljine d=20cm, za potrebe nivelacije terena   ispod 
trotoara. Pozicija obuhvata nabavku i transport  materijala, 
razastiranje i nabijanje sloja. 
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  Obračun po m3 u zbijenom stanju.  m3 17,68   0,00 

    
   

  

03-02 
IZRADA SLOJA ŠLJUNKA KONSTRUKCIJE POSTELJICE 
TROTOARA 

        

. 
Izrada sloja šljunka kontinualne granulometrije   d=30cm, 
ispod površine trotoara. Pozicija obuhvata nabavku i 
transport  materijala, razastiranje i nabijanje sloja. 

        

  Obračun po m3 u zbijenom stanju.  m3 27,30   0,00 

    
   

  

03-03 IZRADA SLOJA DROBLJENOG KAMENA 0/31.5mm         

  
Izrada sloja drobljenog kamena 0/31.5mm  d=10cm, ispod 
površine trotoara. Pozicija obuhvata nabavku i transport  
materijala, razastiranje i nabijanje sloja. 

        

  Obračun po m3 u zbijenom stanju.  m3 8,84   0,00 

            

03-04 IZRADA SLOJA DROBLJENOG KAMENA 2/4mm         

  
Izrada sloja drobljenog kamena 2/4mm  d=4cm, ispod 
površine trotoara. Pozicija obuhvata nabavku i transport  
materijala, razastiranje i nabijanje sloja. 

        

  Obračun po m3 u zbijenom stanju.  m3 3,54   0,00 

            

03-05 IZRADA TROTOARA OD BETONSKIH PLOČA d=6cm          

  

Izrada trotoara od betonskih ploča debljine 6cm, koje se 
polažu u sloju rizle. Pozicija obuhvata nabavku i transport  
materijala, razastiranje i nabijanje sloja sa zasipawem 
peskom. Izbor ploča uz saglasnost Investitora 

        

  Obračun po m2 izvedenog trotoara. m2 78,00   0,00 

            

03-06 POLAGANJE SIVIH BETONSKIH IVIČNJAKA 8/20         

  Polaganje sivih betonskih ivičnjaka duž svih strana trotoara.         

  Obračun po m1 komplet izvedene pozicije.       m1 133,00   0,00 

            

03-00 UKUPNO KONSTRUKCIJA TROTOARA       0,00 

            

            

04-00 BETONSKI RADOVI         

  
 

        

04-01 AB TEMELJI OGRADE         

  

Izrada AB trakastih temelja u vidu betonskog parapeta 
ograde oko terena. Grede dimenzija 30/50cm, trake 
50/40cm. Nabavka materijala i izrada armirano-betonskih 
temelja betonom MB30 u svemu prema projektu, statičkom 
računu i detaljima armature. Temeljne raditi u daščanoj 
oplati. Dispozicija i dimenzije prema projektu. Cenom 
obuhvatiti kompletan rad, beton i oplatu, dok se armatura 
obračunava odgovarajućom stavkom.  

        

  Grede 30/50cm, trake 50/40cm         

  Obračun po m3 komplet izvedene pozicije. m3 70,35   0,00 
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04-02 AB TEMELJI SAMCI ZA RASVETU         

  
Izrada AB temelja samaca za postavljanje rasvete oko 
sportskog terena.  

        

  

Nabavka materijala i izrada armirano-betonskih temelja 
samaca, dimenzija 1x1x1,3m (4 kom),  betonom MB40 u 
svemu prema projektu, statičkom računu i detaljima 
armature. Temeljne stope raditi u daščanoj oplati. 
Dispozicija i dimenzije prema projektu. Cenom obuhvatiti 
kompletan rad, beton i oplatu.  

        

  4 x 1m x  1m x 1,3m           

  Obračun po m3 komplet izvedene pozicije. m3 5,20   0,00 

            

04-00 UKUPNO BETONSKI RADOVI       0,00 

            

05-00 ARMIRAČKI RADOVI         

            

05-01 ARMIRAČKI RADOVI         

  

Nabavka, transport, čišćenje od rđe i prljavštine, 
ispravljanje, sečenje, savijanje, postavljanje i vezivanje 
armature (B-500) u betonsku gredu- parapet 
ograde,postaviti korpu sa  uzdužnom armaturom  4 reda po 
2kom fi 10mm, uzengije 8mm na 30cm. Donji red šipki korpe 
treba položiti u betonsku masu temelja.Obračun po kg 
ugrađene armature u svemu po opisu. 
NAPOMENA:  
Data količina armature je uvećana za 5% od dobijene 
količine. 

        

  B-500  kg           1.250,00    0,00 

05-02 
Betonski temelji  MB 30 ispod oslonačkih stopa klupa za 
rezervne igrače i stopa tribina. Temelji  gabarita 
50x50x30cm  228kom x0,075 

m3 17,10   0,00 

05-00 
UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI 
(zemljani+betonski+armirački) 

      0,00 

            

06-00 BRAVARSKI RADOVI         

            

  

NAPOMENA: 
- Pozicije se izrađuju na osnovu radioničkih detalja koje 
izrađuje izvođač radova, a koji moraju biti overeni i odobreni 
od strane nadzornog organa. 
- Radionička dokumenatacija treba da je izrađena na 
osnovu mera uzetih na licu mesta i zapisnički usaglašenih 
sa nadzornim organom. 

        

            

06-01 OGRADA OKO TERENA VISINE 6M         
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Nabavka, transport na lokaciju i montaža ograde, visine 6m 
ograda se sastoji od gvozdenih stubova 120x80/4mm visine 
6m  ankerisanih na svaka 3m u armirano betonsku gredu 
obračunatu u betonskim radovima. Na donja 3m  ispuna 
ograde je od pletene pocinkovane žice debljine 3mm 
Poprečni profil 40x80/3mm. Ukupna težina gvozdene 
konstrukcije ograde po 1m dužine ograde je 50kg a količina 
mreže od pletene žice je 3m2 po m1. Količina sintetičke 
mreže d=5mm 100x100mm je 3m2/m1. Mreža je okačena o  
čeličnu sajlu d=8mm. Metalne profili očistiti od rđe, 
premazati antikorozivnom bojom i bojom za metal u dva 
sloja u tonu po izboru Investitora. U sklopu ograde je i 
Dvokrilna kapija LxH=1800x2200mm, . U cenu uračunata 
nabavka i montaža ograde sa kompletnim pratećim 
materijalom prema priloženim crtežima. 

        

  Obračun po kom komplet izvedene pozicije.           m 135,00   0,00 

06-02 

OGRADA OKO TERENA VISINE 9M. Nabavka, transport na 
lokaciju i montaža ograde, visine 9m ograda se sastoji od 
gvozdenih stubova 120x80/4mm visine 9m  ankerisanih na 
svaka 3m u armirano betonsku gredu obračunatu u 
betonskim radovima. Na donja 3m  ispuna ograde je od 
pletene pocinkovane žice debljine 3mm Podeoni profil 
40x80/3mm. Ukupna težina gvozdene konstrukcije ograde 
po 1m dužine ograde je 65kg a količina mreže od pletene 
žice je 3m2 po m1, a količina sintetičke mreže d=5mm 
100x100mm je 6m2/m1.Mreža je okačena o čeličnu sajlu 
d=8mm. Metalne profili očistiti od rđe, premazati 
antikorozivnom bojom i bojom za metal u dva sloja u tonu po 
izboru Investitora. U cenu uračunata nabavka i montaža 
ograde sa kompletnim pratećim materijalom prema 
priloženim crtežima. 

m      65 
 

  

06-00 UKUPNO BRAVARSKI RADOVI         

            

07-00 SPORTSKA OPREMA         

  
 

        

07-01 FUDBALSKI GOLOVI         

  
Nabavka i ugradnja aluminijumskih fudbalskih aluminijskih 
golova  dimenzija 5x2m skupa sa izradom temelja i 
ugradnjom čaura za golove 

        

  Obračun po komadu. kom 2,00   0,00 

            

07-02 MREŽA ZA FUDBALSKE GOLOVE         

  
Nabavka mreža za fudbalske golove, veličine okaca 
12x12cm, materijal poliester, debljina kanapa 4 mm. 

        

  Obračun po komadu. kom 2,00   0,00 

            

07-03 KLUPE ZA REZERVNE IGRAČE         
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Nabavka i postavljanje dve klupe za rezervne igrače oba 
tima. Klupe su predviđene za postavljanje spolja, dimenzija 
5x0.55x2,25m. Klupa sa zaštitom od atmosferskih uticaja, 
zatvorena sa bočnih strana, zadnje i gornje strane. Noseća 
konstrikcija od kutijastih cevi, obloga od pleksiglasa, u 
svemu prema priloženim tehničkim crtežima. Noseći profili 
su 50x50/3mm.Sedišta su plastične stolice za stadione 
Klupa se ankeriše na betonske temelje obračunate u 
betonskim radovima 

        

  Obračun po komadu. kom 2,00   0,00 

  
 

        

07-04 KLUPA ZA DELAGATE         

  

Nabavka i postavljanje klupe za delegate. Klupa je 
predviđena za postavljanje spolja, dimenzija 2x0.55x2,25m. 
Klupa sa zaštitom od atmosferskih uticaja, zatvorena sa 
bočnih strana, zadnje i gornje strane. Noseća konstrikcija od 
kutijastih cevi, obloga od pleksiglasa.Noseća konstrikcija od 
kutijastih cevi, obloga od pleksiglasa, u svemu prema 
priloženim tehničkim crtežima. Noseći profili su 50x50/3mm. 
Sedišta su plastične stolice za stadione.Klupa se ankeriše 
na betonske temelje obračunate u betonskim radovima 

        

  Obračun po komadu. kom 1,00   0,00 

            

07-05 TRIBINE SA SEDIŠTIMA          

  

Nabavka i postavljanje metalnih tribina sa sedištima za 
publiku. Tribine se postavljaju u dva reda, sa bočne, 
zapadne strane igrališta, dužine 65m.  Širina konstrukcije 
tribina je 1,25m, visina do vrha nastrešnice je 
3,00m.Dimenzije su prema priloženim crtežima. Konstrukcija 
tribina je od kvadratnih profila 60x60x3mm i rebrasti lim 3/4 
za hodanje, sa plastičnim sedištima. Tribine su natkrivene 
Pocinkovanim plastificiranim trapeznim limom.Ankerisati 
ploče 200x200mm zavarene za noge tribina na temelje 
obračunate u betonskim radovima.Konstrukcija radionički 
zaštičena dva puta osnovnom i jednom završnom bojom po 
želji naručioca. Podest drugog reda pokriti rebrastim limom, 
predvideti ojačanja sa profilima ispod sedišta. Plastična 
sedišta bez naslona. Na licu mesta fiksirati i temeljiti tribine. 
U cenu uračunata nabavka, transport, ugradnja tribina.   

        

  Obračun po kom komplet izvedene pozicije.           kom 1,00   0,00 

            

07-00 UKUPNO SPORTSKA OPREMA       0,00 

            

08-00 VEŠTAČKA TRAVA         

            

08-01 VEŠTAČKA TRAVA ZA SPORTSKI TEREN         
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Nabavka i ugradnja veštačke trave  visine 6 cm, sa 
liniranjem terena belim linijama, širine 10 cm prema šemi 
terena. Punjenje veštačke trave: kvarcni pesak i SBR 
granulat prema proizvođačkoj specifikaciji. Veštačka trava 
monofilamentna  sa sledećim karakteristikama: Finoća 
vlakana min. 15500 dtex,širina niti : min. 1.3 mm,Debljina 
vlakana:min. 360 mikrona,Broj petlji/m2: min 8000,Broj 
vlakana/m2: min. 98000,Ukupna težina: min. 2950 
g/m2,Faktor otpornosti na uzdužno cepanje:min 80 po Labo 
Sport FPI -fiber performance index.Podloga mora 
ispunjavati evropski standard EN 15330-1.Tehničke 
karakteristike se dokazuju dostavljanjem izveštaja o 
testiranju sa jasno naznačenim (obeleženim)delovima koji 
se odnose na gore navedene zahteve. Obavezujući je   
FIFA LABO test sa kvalitetom Fifa Quality Pro za sistem 
veštačke trave koja se ugrađuje. 

        

  teren 65m x 35m         

  Obračun po m2 komplet izvedene pozicije. m2 2.275,00   0,00 

            

08-00 UKUPNO VEŠTAČKA TRAVA       0,00 

            

09-00 SPOLJAŠNJA RASVETA         

            

09-01 
Geometarsko obeležavanje trase kablovskog rova i položaja 
kandelaberskih stubova. Obračun po dužnom metru trase 
svih kablova: 

m 320   0,00 

            

09-02 

Iskop rova dubine do 1,0m u zemljištu III kategorije. Komplet 
sa zatrpavanjem i nabijanjem u slojevima ne debljim od 
20cm, čišćenjem i dovođenjem trase kabla u prvobitno 
stanje. Obračun po dužnom metru iskopanog rova kabla. 
Širina rova 0.4m. 

m 320   0,00 

            

09-03 
 Isporuka i polaganje u već iskopanom rovu pocinkovane 
čelične trake P25 SRPS N.B4.901 u posteljicu od sitne 
zemlje debljine 0.1m. Obračun po dužnom metru trake. 

m 330   0,00 

            

09-04 
 Izrada veze stuba i uzemljivača uz pomoć ukrsnog komada 
PP SRPS N.B4.936 i pocinkovane trake P25 SRPS 
N.B4.901 dužine prosečno 2m. Obračun po stubnom mestu.  

kom 4   0,00 
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09-05 

Isporuka i polaganje napojnog kabla od bloka spljne rasvete 
u TS do razvodnog orman rasvte terena, RO-teren, u 
iskopanom rovu (zatrpanom do dubine 0.9m zemljom) i u 
kablovsku kanalizaciju. Prolaz kabla ispod saobraćajnica 
osigurati uvlačenjem kabla u tvrde juvidur cevi fi 110mm. 
Iznad kabla se sipa pesak 0.1m, zatim se polažu plastični 
štitnici. Na visini 0.3m iznad kablova se polaže traka za 
upozorenje. Komplet  sa peskom, štitnicima, 
upozoravajućom trakom, kablom i povezivanjem u trafo 
stanici u bloku spoljne rasvete sa jedne strane i u RO-terena 
sa druge strane. Obračun po dužnom metru kabla.  

        

PP00 4x16mm2 m 200   0,00 

            

09-06 

Isporuka i polaganje kablova od RO-teren do stubova za 
rasvetu, u iskopanom rovu (zatrpanom do dubine 0.9m 
zemljom) i u kablovsku kanalizaciju. Prolaz kabla ispod 
saobraćajnica osigurati uvlačenjem kabla u tvrde juvidur 
cevi fi 110mm. Iznad kabla se sipa pesak 0.1m, zatim se 
polažu plastični štitnici. Na visini 0.3m iznad kablova se 
polaže traka za upozorenje. Komplet sa povezivanjem sa 
obe strane kabla, sečenjem kabla na mestu svakog stuba, 
sa peskom, štitnicima, upozoravajućom trakom i kablom. 
Obračun po dužnom metru kabla.  

        

PP00 4x6mm2 m 220   0,00 

            

09-07 

Postavljanje  privodnih plastičnih cevi fi 60mm i sidrene vijke 
pred betonažu temeqa stubova. Okvirna dimenzija temelja 
1mx1mx1m. Obračun po ugrađenim kompletima plastičnih 
cevi za temelj. Napomena: izrada temelja je uračunata u 
betonskim radovima. 

        

    kom 4   0,00 

09-08 

Isporuka i ugradnja čeličnih pocinkovanih  stubova  rasvete 
visine 12m, izrađen od čelika u skladu sa standardnom SRP 
EN40 (1-9) za brzine vetra od 21m/s prema standardu S 
235 JR sa nevidljivim „plazma“ podužnim varom   
Anker ploča , kvadratnog ravnog oblika sa 4 elipsasta otvora 
za ankere, prema proračunu stuba, 
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Liveni ili limeni poklopac za otvor priključne ploče i vijkom za 
fiksiranje. Dimenzije poklopca stuba 400x100mm. Donja 
tačka poklopca stuba je na 500mm od anker ploče. 
Dva reda urezanog navoja za vijke M10 za fiksiranje lire pri 
vrhu stuba 
Oprema stuba: 
Pokretni podužno pomerljivi nosač za priključnu ploču, bez 
priključne ploče, 
Jedan vijak ili kontakt za uzemljenje sa unutrašnje strane 
stuba, 
Anker korpa prema proračunu stuba i anker ploče, minimum 
M24 300x300mm 
Kapice za zaštitu ankera, kom 4 
AK zaštita stuba postupkom toplog cinkovanja u skladu sa 
SRP EN ISO 1461, ne obojeno, kompletno ožičen kablom 
2xPP00-Y 3x2,5mm2 

        

  Kao tip Antares  proizvodnje Valmont ili odgovarajuće kom 4,00   0,00 

            

09-09 

Nosač za 4 reflektora duzine 2m koji se ugrađuje na stub sa 
vrhom prečnika 89mm, proizvodnje Valmont ili odgovarajući. 
AK zaštita stuba postupkom toplog cinkovanja u skladu sa 
SRP EN ISO 1461, ne obojeno 

        

Tip Cross-bar  P 89 2m Zn proizvodnje Valmont ili 
odgovarajuće 

kom 4,00   0,00 

            

09-10 

Gumeni orebreni podmetač dimenzija 400x400 za 
nivelisanje stuba napravljen od EPDM gume. Tvrdoća gume 
70±5 Shº, otporna na uticaj baza i kiselina, atmosferske 
uticaje i ozonsko starenje i na temperature -25  do +120 ºC 

kom 4,00   0,00 

            

09-11 

Priključna kutija tip RRS 08, materijal ASA+PC/V-0, RAL 
7035, proizvođača "EXTEH" ili sličan 
kapacitet priključka do tri kabla 4x16mm2 ili dva kabla 4x35 
mm2 Cu/Al, zaštita od dodira IP54, sa prozirnim poklopcem 
iznad automatskog osigurača. Kutija je opremljena, 
priključnom stezaljkom iz poliamida PA 66/V-0,RAL 9005 i 
stezaljkom za nulovanje, DIN šinom i dva automatska 
osigurača od 10A i/ili 6A,1p, „C“ karakteristike, 
10kA, u skladu sa standardima EN 60493-1, DIN 
VDE 0660-505, DIN 43628,DIN43871 . 

kom 4,00   0,00 
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09-12 

Isporuka i montaža na stubove svetiljke za osvetljenje sportskog terena. Projektor sa 80 LED izvora svetlosti 
ukupne maksimalne snage 217W, dimenzija 486x389x40 mm (d x š x v), predviđen za osvetljavanje velikih 
površina. Minimalna efikasnost svetiljke na početku radnog veka je 120 lm/W. Neutralno bela boja svetlosti 
temperature 4000K. Asimetrična svetlosna raspodela, 52° x 102°. Trajnost LED izvora je 70.000 sati 
(L80B10), nakon kojih će fluks kod maksimalno 10% svetiljki opasti na manje od 80% od inicijalnog (26.000 
lm). Temperaturni opseg rada reflektora je od -40 do +35 stepeni celzijusa. 
Kućište i ram projektora su izradjeni od aluminijumske legure livene pod pritiskom i obojeni elektrostatičkim 
postupkom, bojom u prahu RAL 9007. Hladnjaci na kućištu omogućuju odvođenje toplote, a njihov dizajn 
sprečava skupljanje prljavštine. LED modul i integrisani drajver moraju imati prenaponsku zaštitu u vidu 
odvodnika prenapona od min. 6 kV. Optički blok od polikarbonata. Protektor od termički i mehanički 
ojačanog ravnog stakla se za kućište pričvršćuje sa osam vijaka. Dihtovanje je obezbeđeno pouzdanim 
silikonskim zaptivkama, bez delova koji se spajaju lepljenjem, tako da se eventualna zamena LED modula ili 
drajvera može izvesti jednostavno i na licu mesta. Isporučuje se sa bajonet konektorom i uvodnicom za 
prečnike kabla od 10 do 14 mm, što omogućuje bržu i jednostavniju montažu (pri montaži nije neophodno 
otvaranje svetiljke). Kompletan projektor je u stepenu mehaničke zaštite IP66. Otpornost na udar je IK08. 
Zaštita od strujnog udara je u klasi I. Projektor treba da je opremljen čeličnim nosačem u boji prirodnog 
aluminijuma i da sadrži uređaj za podešavanje i memorisanje ugla nagiba. 
Projektor se može usmeravati u opsegu od -90 do +90 stepeni oko horizontalne ose i -180 do +180 stepeni 
oko vertikalne ose. Napon napajanja je 220-240V, 50Hz. Masa svetiljke je oko 7,5 kg. Projektor je 
ekvivalentan tipu CoreLine Tempo large BVP130 LED260/740 A, proizvodnje Philips. 

  

  kom 16   0,00 

09-13 
Isporuka i montaža razvodnog ormana elektroenergetskog 
razvoda  

        

  

Orman  izraditi kao slobodno stojeći, u IP65 zaštiti,  od  dva  
puta  dekapiranog  čeličnog  lima  debljine   najmanje 1,2  
mm,  sa duplim vratima- Unutrašnja vrata   od  lima  debljine  
2mm, spoljašnja vatrootporna sa vatrootpornošću 30'. 
Orman je zaštićen  od  korozije osnovnim  premazom  i 
obojenog  završnim efekt lakom, u  svemu  prema  
jednopolnoj  šemi, rasporedu opreme  u ormanu  i   izgledu   
ormana. Dimenzije ormana prema dimenzijama opreme uz 
20% rezervnog prostora. 

        

Orman  može biti zaštićen od korozije i postupkom  
plastificiranja. Sva  vrata   moraju  da  imaju  tipske  bravice. 
Oprema  će  se  montirati  na   podložnim  pločama od lima. 

        

Sa unutrašnje  strane vrata ormana treba da bude tzv. 
"Džep za nošenje dokumentacije izvedenog  stanja  ormana 
"  

        

Komplet  sa  izvodjenjem  svih  veza i  svim potrebnim 
montažnim materijalom i radovima. U orman  ugraditi  
sledeću  elektro  opremu a sve prema odgovarajućoj 
jednopolnoj  šemi:  

        

 -glavni prekidač elektroenergetskog razvoda mrežnog 
napajanja  grebenasti 0-1; In=25A; 3P , za ugradnj na DIN 
šinu 

kom. 1     

 - signalne sijalice sa LED svetlosnim izvorima (montirane u 
ormanu) za  indikaciju prisustva mrežnog napona napajanja 
“ PRISUTAN  MREŽNI NAPON NAPAJANJA “ 
 za  230 V,  zelene boje 

kom. 3     
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 -Automatski osigurači C-6A, jednopolni, 6kA kom. 3     

 -Automatski osigurači C-16A, jednopolni, 6kA kom 4     

 - grebenasti prekidač 0-1, 3p, 16A, za ugradnju na DIN šinu kom 2     

 -Sabirnice za N i PE vod na plastičnom izolacionom 
postolju,   
  komplet sa pripadajućom bakarnom šinom sa zavrtnjima 

kom. 1     

 -Pok  kanali  sa  poklopcem  različitih dimenzija m 4     

na orman ugraditi         

Sitan  montažni i izolacioni materijal, potporni izolatori, 
provodnici  za ožičenje,  nazubljeni bakarni  češalj  za  
automatske osigurače, noseća šina osigurača,  natpisne  
pločice,  redne stezaljke i slično  

komplet 1     

    komplet 1   0,00 

            

09-14 
Čišćenje gradilišta i odvoz viška zemlje na deponiju koju 
odredi Investitor. 

paušalno 1,00   0,00 

            

09-15 
Snimanje trase položenih kablova i stubova javnog 
osvetljenja. Obračun po dužnom metru trase kablova. 

m 320   0,00 

            

09-16 

Ispitivanje kablova, drugih provodnika i veza u instalaciji. 
Pribavljanje verifikacionih izveštaja od nadležnog organa, 
posebno o kvalitetu izolacije, zaštite od opasnih napona 
dodira, pripremno završni radovi. 

paušalno 1   0,00 

            

09-00 UKUPNO SPOLJAŠNJA RASVETA       0,00 

            

  REKAPITULACIJA         

      

 
OPIS POZICIJE 

   
UKUPNO (RSD) 

  GRAĐEVINSKI RADOVI:         

01-00 PRIPREMNI RADOVI 
   

0,00 

02-00 ZEMLJANI RADOVI 
   

0,00 

03-00 IZRADA KONSTRUKCIJE TROTOARA 
   

0,00 

04-00 BETONSKI RADOVI 
   

0,00 

05-00 ARMIRAČKI RADOVI 
   

0,00 

06-00 BRAVARSKI RADOVI 
   

0,00 

      
  RADOVI SPOLJNOG UREĐENJA:         
07-00 SPORTSKA OPREMA 

   
0,00 

08-00 VEŠTAČKA TRAVA 
   

0,00 

09-00 SPOLJAŠNJA RASVETA 
   

0,00 

      
            SPECIFIKACIJA 2 UKUPNO (RSD bez PDV):  

                                                                                                                ПДВ:  

                                                   SPECIFIKACIJA 2- УКУПНО са ПДВ:  

                                         



37/69 
ЈН  број 404-241/2018-V  Израда пројектне документације и извођење радова на 

постављању терена са вештачком травом  

 

 

 

 (oбразац бр. 2) 

                             

                                                            

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ 

РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ 

 

 

 

 

Врста радова 

Укупна 

вредност  без 

урачунатог 

ПДВ 

Износ ПДВ у 

динарима   

Укупна 

вредност са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 

1 СПЕЦИФИКАЦИЈА 1    

2 СПЕЦИФИКАЦИЈА 2    

              

СВЕГА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВОЂЕЊЕ 

РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ 

ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ 

ТРАВОМ………………………… (1+2)  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум                     М.П.                         ПОНУЂАЧ 

__________________                                                 Име и презиме овлашћеног лица понуђача/групе 

                                                                                                 

                                                                         _____________________________________                                                                                   

 

                                                                         (Потпис овлашћеног лица) 

                                                                           ____________________________________ 
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                                                                                                                               (Образац бр.3)   

 
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012, 14/15 и 68/15) као понуђач дајем  

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

  

„Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и 

заштити животне средине као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као 

и да немам забрану обављања делатности која  је на снази у време подношења понуда.“ 

 
 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси са подизвођачем изјава мора бити потписана и оверена печатом 

од стране овлашћеног лица подизвођача. 

 

 
            У ___________________________                             

                          

  Датум: ____________________ год.      Потпис понуђача 

 

                                                           _______________________ 

                               М.П. 
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                                                                                                                                      (Образац бр. 4) 

4. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

            У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012,14/15 и 68/15) и чланом 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“, бр. 86/2015), Комисија за јавне набавке припремила је: 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у јавној набавци радова – 

__________________________________________________________________, Понуђач: 

____________________________________,  из __________________________ изјављује под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је имао следеће трошкове: 

 

                    Врста трошка                                                                                   Износ трошка 

1. ______________________________________, _________________ - динара без ПДВ-а 

                                                                              _________________ - динара са ПДВ-ом 

 

2. _______________________________________, _________________ - динара без ПДВ-а 

                                                                                _________________ - динара са ПДВ-ом 

3. _______________________________________, _________________ - динара без ПДВ-а 

                                                                                      _________________ - динара са ПДВ-ом 

4. _______________________________________, _________________ - динара без ПДВ-а 

                                                                                      _________________ - динара са ПДВ-ом 

5. _______________________________________, _________________ - динара без ПДВ-а 

                                                                                            _________________ - динара са ПДВ-ом 

 

  У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови 

прибављања средстава обезбеђења. 

             НАПОМЕНА: EIMLEENTIMA  
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 УЗОРАКА или МОДЕЛА, ако 

су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 

својој понуди. 

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО. 
   У ___________________________                             

                          

  Датум: ____________________год.              Потпис понуђача 

 

                                                  М.П.    _______________________ 
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(Образац бр. 5) 

 

На основу члана 26. и члана 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/15 и 68/15), као и члана 6. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, 86/2015), Комисија за јавне 

набавке припремила је понуђачима следећу: 

 

 

5.  ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 Којом (Понуђач),  ___________________________________ из 

__________________________ 
      ( име понуђача  - назив предузећа, радње из АПР) 

са седиштем у ул. ______________________бр. _______, матични број 

___________________ 

 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

потврђује да је 

понуду за јавну набавку  радова бр. 404-241/2018-V Израда пројектне документације и 

извођење радова на постављању терена са вештачком травом, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

            НАПОМЕНА: Заинтересовано лице је свако лице које има интерес да закључи 

конкретан уговор о јавној набавци. 

  

           У _________________________ 

Датум:    _______________                 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

           ____________________________________ 

        ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

            ____________________________________ 
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                                                                       М.П. 

                                                                                          

                      

(Образац бр. 6) 

 
 

6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 

За реализацију предметне јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 

 

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

Проценат вредности 

набавке који је поверен 

подизвођачу 

 (мах. 50%) 

ДЕО ПРЕДМЕТА  

НАБАВКЕ КОЈИ ВРШИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 
 

1. 

   

 
 

2. 

   

 
3.  

   

             У _________________________ 

Датум: _________________ год.               ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

               ____________________________________ 

          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

                ____________________________________ 

                                                                       М.П. 

 

 

НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА! 
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(Образац бр. 7) 

 
7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

Назив подизвођача 

 

Наслов и седиште подизвођача 
 

 

Одговорна особа 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Телефакс 
 

 

E-mail 
 

Текући рачун подизвођача 
 

Матични број подизвођача 
 

Порески број подизвођача – ПИБ 
 

ПДВ број подизвођача 
 

НАПОМЕНА: ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА - ЗА ВЕЋИ   БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА! 

                 У _________________________ 

Датум: _________________ год.          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

            ____________________________________ 

     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

             ____________________________________ 

М.П. 

 

НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА! 
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(Образац бр. 8) 

 
8. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

  

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 

понуђача 
 

Одговорно лице члана групе 

(потписник уговора) 
 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун члана групе и банка  

Матични број понуђача  

Порески број понуђача – ПИБ  

ПДВ број  

 

* Податке оверава члан групе понуђача.  

 

Напомена: Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача. 

 

 
У __________________________ 

Датум:  _______________ год.           ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

       ____________________________________ 

     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

         М.П.  ___________________________________ 

 

 
НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА! 
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                                                                                                                                 (образац 9) 
9.СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  

                                                      

2.3. У погледу неопходног пословног капацитета понуђач треба да је у претходе три године пре 

објављивања позива  израдио техничку документацију – Пројекте за грађевинску дозволу 

или идејни пројекат и пројекат  за извођење за објекте са следећим карактеристикама: 
- Минимално два (2) објекта спортске намене. 

 

  

 

 

Референтни 

наручилац 

 

 

 

Лице за контакт 

и број телефона 

 

 

 

Број и датум 

закључења 

уговора 

Датум 

реализације 

уговора 

 

да је у претходе три 
године пре објављивања 

позива  израдио 

техничку документацију 
– Пројекте за 

грађевинску дозволу или 

идејни пројекат и 
пројекат  за извођење за 

објекте 

 

1. 
 

 

 

    

 

2. 
 

 

 

    

 

3. 
 

 

 

    

 

4. 
 

 

 

    

 Укупна 

вредност 

 без ПДВ-а 

 

                 Датум                                          М.П.                                    Потпис понуђача 

_________________________                                                                _____________________________ 

             Доказ: 

           - Копија Уговора и копија Насловне стране пројекта и техничког описа и потврдом 

Наручиоца  

Напомена: 

 Уколико понуду подноси група понуђача, а у ситуацији када два или више чланова групе заједнички 

испуњавају услов који се односи на пословни капацитет, овај образац потребно је умножити и  

попунити за сваког понуђача из групе понуђача који учествује у доказивању испуњености овог 

услова, а потписивање и оверу обрасца врши  овлашћено лице тог члана групе понуђача. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, није потребно достављање овог обрасца за 

подизвођача. 
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10. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА                  (образац бр.10) 

 

Наручилац услуга:           __________________________________________________________ 

                                            

______________________________________________________________________________________ 

                                                                 (назив и седиште нарачиоца) 

 

Лице за контакт наручиоца:      _________________________________________________________ 

                                                               (име, презиме,  контакт телефон) 

 

Овим путем потврђујем да је ___________________________________________________________ 

                                                             (навести назив и седиште понуђача)  

за наше потребе  извршио - пружио услугу…………………………………………………………  

 

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

(навести предмет референтног уговора у вези са задатим условом за  пословни капацитет ) 

у уговореном року, обиму и квалитету. 

 

 

Датум                                     М.П                                                       Потпис наручиоца услуга  

_____________________________              __________________________________ 

 

 

Напомена: 

 У случају више доказа образац фотокопирати.                                                                                                   

Број и датум  

закључења уговора  

Вредност уговора без 

ПДВ-а,  

 

Датум реализације 

уговора 

да је у претходе три године 
пре објављивања позива  

израдио техничку 

документацију – Пројекте за 
грађевинску дозволу или 

идејни пројекат и пројекат  

за извођење за објекте 
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                                                                                                                                 (образац  бр.11) 
 

11.СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  

                                                      

У погледу неопходног пословног капацитета понуђач треба да је у претходних 5 (пет)  успешно 

исоручио и инсталирао најмање 10 (десет) фудбалских терена истих или већих димензија 

који је  предмет јавне набавке спортски објекат са следећим карактеристикама: 

 

  

 

 

Референтни 

наручилац 

 

 

 

Лице за контакт 

и број телефона 

 

 

 

Број и датум 

закључења 

уговора 

 

 

Датум 

реализације 

уговора 

 

 
 

 

 
да је у претходних 5(пет) 

година успешно 

испоручио и 

инсталирао 10 (десет) 

фудбалских терена 

 

1. 
 

 

 

    

 

2. 
 

 

 

    

 

3. 
 

 

 

    

 

4. 
 

 

 

    

 Укупна 

вредност 

 без ПДВ-а 

 

                 Датум                                          М.П.                                    Потпис понуђача 

_________________________                                                                _____________________________ 

             Доказ: 

           Копија Уговора и копија окончане ситуације у периоду претходних пет година.  

          Напомена: 

 Уколико понуду подноси група понуђача, а у ситуацији када два или више чланова групе заједнички 

испуњавају услов који се односи на пословни капацитет, овај образац потребно је умножити и  

попунити за сваког понуђача из групе понуђача који учествује у доказивању испуњености овог 

услова, а потписивање и оверу обрасца врши  овлашћено лице тог члана групе понуђача. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, није потребно достављање овог обрасца за 

подизвођача. 

 
 

Копирати образац у потребном броју примерака
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12. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА            (образац бр.12) 

 

Наручилац добара:           __________________________________________________________ 

                                            

______________________________________________________________________________________ 

                                                                 (назив и седиште нарачиоца) 

 

Лице за контакт наручиоца:      _________________________________________________________ 

                                                               (име, презиме,  контакт телефон) 

 

Овим путем потврђујем да је ___________________________________________________________ 

                                                             (навести назив и седиште понуђача)  

за наше потребе  набавио добра…………………………………………………………  

 

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

(навести предмет референтног уговора у вези са задатим условом за  пословни капацитет ) 

у уговореном року, обиму и квалитету. 

 

Датум                                     М.П                                                       Потпис наручиоца услуга  

_____________________________              __________________________________ 

 
 

Напомена: 

 У случају више доказа образац фотокопирати.   

 

   

 

 

Број и датум  

закључења уговора  

Вредност уговора без 

ПДВ-а,  

 

Датум реализације 

уговора 

да је у претходних 5 (пет) 
година  успешно испоручио 

и инсталирао 10 (десет) 

фудбалских терена   
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                                                                                                                 (Образац бр.13) 

 

14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ ДА ЋЕ 

ПРОЈЕКТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ПРЕДВИДЕТИ ВЕШТАЧКУ ТРАВУ И 

СИСТЕМ ТЕРЕНА СА ВЕШТАЧКОМ ТРАВОМ ДОСТАВЉАЊЕМ 

ОДГОВАРАЈУЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив:   

Пословно име:  

 

 

Адреса седишта: 

Седиште:  

 

Општина:  Место:  Улица и број:  

   

Матични број:   

ПИБ::  

 

 

И З Ј А В А 

 

ПОНУЂАЧА КОЈОМ ГАРАНТУЈЕ  

  

 да ће пројектном документацијом предвидети вештачку траву и систем терена са 

вештачком травом за које је доставио потврде, издате од стране FIFE. 

 

 

- FIFA LABO TEST   са квалитетом  FIFA QUALITY PRO за понуђену вештачку 

траву,  

-  LABO TEST EN STANDARD 15330-1 за систем терена са вештачком травом 

која се нуди.                                    

 

и на тај начин  квалитетно извршити предметну јавну набавку радова - Израда 

пројектне документације и извођење радова на постављању терена са 

вештачком травом  (ЈН  број 404-241/2018-V 

 

 

У ____________________________  

 

Дана___________2018.године 

 

                                       ПОНУЂАЧ 
                                                м.п. _______________________ 

                                                                   (потпис овлашћеног лица) 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД  СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

И ИМОВИНУ 

Број: 404-241/2018-V 

Дана, __.__.2018. год. 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

- израда пројектне документације и извођење радова на постављању терена са 

вештачком травом - 

 

Закључен између: 

1. Град Сремска Митровица, Градске управе за опште и заједничке послове и имовину, 

ул. Светог Димитрија бр. 13. шифра делатности: 8411, матични број: 08898774, 

ПИБ:103935357, ЈБКЈС:66999, рачун: 840-26640-39, МФ-Управа за трезор, коју 

заступа в.д. начелника Мирослав Јокић (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране 

 

и 

 

2. ___________________________________________________, са седиштем у 

_________________, улица______________________________________, број_____, 

Матични број________________, ПИБ__________________ кога заступа 

____________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 

Извођач  ће део обавеза који су предмет овог Уговора извршити са понуђачима из 

групе понуђача/са подизвођачима: 
1. _______________________ , са седиштем у _______________________ , ПИБ 

_______________, матични број _____________, део предмета набавке који изводи 

______________________________________, проценат од укупне вредности радова које изводи 

_________, 

2. _______________________ , са седиштем у _______________________ , ПИБ 

_______________, матични број ________________,део предмета набавке који изводи 

______________________________________, проценат од укупне вредности радова које изводи 

_________, 

3. _______________________ , са седиштем у _______________________ , ПИБ 

_______________, матични број ________________,део предмета набавке који изводи 

______________________________________, проценат од укупне вредности радова које изводи 

_________. 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, па и за послове 

извршене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 
(Одредбе модела уговора које буду неприменљиве биће брисане у основном уговору) 

Члан 1. 

 

Уговорне стране заједнички констатују: 

1.  да је Извођач доставио понуду број ________ од _______2018. године која у потпуности 

одговара спецификацији из конкурсне документације. 
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2. да је Извођач изабран као најповољнији понуђач Одлуком о избору најповољније понуде 

број________________ од ________ 2018. године 

Понуда и спецификација из конкурсне документације као прилог уговора чине  његов 

саставни део. 

 

                                                                        Члан 2. 

Предмет уговора је израда пројектне документације и извођење радова на постављању 

терена са вештачком травом и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача у складу са 

спецификацијом, посебним захтевима из конкурсне документације и одредбама овог 

уговора. Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди 

неопходну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, неопходну за реализацију 

уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и 

стандардима.  

 

 

                                                                        Члан 3. 

Вредност уговора  без ПДВ-а износи _________ динара без обрачунатог ПДВ-а, што са 

ПДВ-ом укупно износи ____________ динара.  

 

Вреднос уговор добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број 

____ од ____ 2018 године.  

Укупно уговорена вредност радова (цена) обухвата све трошкове које Извођач радова има у 

реализацији предметне набавке за израду техничке документације, рад, набавку материјала 

и опреме, транспорт, уградњу потребног материјала, таксе,  прибављање атеста за уграђени 

материјал, сва испитивања и остале трошкове који су везани за технички преглед и 

примопредају радова, израду елабората заштите од пожара, заштиту од прашине и 

механичког оштећења, свакодневно чишћење места рада, завршно чишћење као и сва 

испитивања и остале трошкове који су везани за технички преглед и примопредају радова и 

за осигурање и сл. трошкове.  

Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере, количинама и јединичним 

ценама из понуде Извођача.   

Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати за време трајања овог уговора.  

Уговорне стране се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова, 

путем коначног обрачуна, а на основу стварно изведених  количина  радова,  оверених  од 

стране стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде.  

Уколико се укаже потреба за додатним непредвиђеним радовима који су наступили услед 

непредвиђених околности за које у време закључења уговора Наручилац нити Извођач није 

знао, нити је могао знати да се морају извести, Наручилац ће поступити у складу са 

Законом о јавним набавкама РС.  

 

                                                                        Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши на следећи начин:  

по пријему оверених Привремених и Окончане ситуације до 10. у месецу  са роком плаћања 

до 45 дана од дана пријема.  
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ПДВ ће се платити у складу са одредбама Закона о порезу на додату вредност ( „Службени 

гласник РС“ број 84/2004, 86/2004 (испр.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 (др. 

Закон), 142/2014 и 83/2015). Изабрани извођач се обавезује да приликом фактурисања 

одвојено фактурише ставке- добра и услуге које не спадају ни у једну од група прописаних 

Уредбом о класификацији делатости ( „Службени гласник РС“, број 54/2010) а на које 

обавезу плаћања ПДВ-а има извођач.  

 

Комплетну документацију неопходну за оверу Привремених и Окончане ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију 

Понуђач доставља Стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и 

Оконачног обрачуна.  

 

                                                                        Члан 5. 

Уговорне стране утврђују следеће рокове за извршење предмета набавке: 

Рок за израду  идејног пројекта је   15  календарских дана од дана потписа уговора и 

предаје Идејног решења са  Катастарско топографском подлогом. 

 

Рок за израду је 10 дана од дана доставе Одобрења за извођење радова  издатог по основу 

Идејног пројекта за реконстукцију. 

 

Рок за извођење радова  је 60 календарских дана од дана Увођења у посао, односно  од дана 

издавања  Одобрења за извођење радова на реконструкцији фудбалског игралишта. 

 

                                                                      Члан 5а. 

Рок за извођење радова на постављању терена са вештачком травом износи ___ (највише 

60) календарских дана од дана увођења у посао, што подразумева предају: 

- усвојене техничке документације по којој ће се радови изводити, 

- локације за привремено депоновање материјала, 

Сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова :  

- Да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз месту извођења радова,  

- Да је Извођач доставио финансијску гаранцију за добро извршење посла,  

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе 

наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао. 

Извођач  радова  се обавезује  да у року од 5 (пет) дана од дана увођења у посао достави 

Наручиоцу динамички план извођења радова.  

Извођач се сматра уведеним у посао када му Наручилац уручи решење о именовању 

стручног надзора, потребне дозволе и када преда градилиште, а што се све констатује 

уписом у грађевински дневник.  

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а што 

Овлашћено лице за примопредају констатује у Записнику опримопредаји.  

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

 

 

Члан 6. 
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Наручилац  ће својим решењем обезбедити стручни надзор над извођењем радова из члана 

1. овог  уговора  и  на  тај  начин  контролисати  квалитет  и  ток  радова овером 

грађевинског дневника и грађевинске књиге.    

Вршење стручног надзора обухвата све неопходне радње у складу са Законом о планирању 

и изградњи а нарочито контролу извођења радова према техничкој документацији.  

Наручилац ће пре увођења у посао Извођача у писаном облику доставити Извођачу 

обавештење о стручном надзору. 

Извођач  је  дужан  да  поступи  по  свим  писаним  примедбама  и  захтевима  Наручиоца  и 

стручног надзора које се односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које 

је евидентирао кроз грађевински дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке 

или пропусте о свом трошку. Извођач је дужан да омогући несметано вршење стручног 

надзора на градилишту. Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести 

Наручиоца о именовању одговорног извођача радова, који је дужан да буде присутан  за 

време извођења радова. 

 

Члан 7. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:  

- У случају прекида радова који траје дуже од 2  дана, а није изазван кривицом 

Извођача;  

- У случају елементарних непогода и дејства више силе;  

- У случају измене техничких захтева по налогу Наручиоца под условом да обим 

радова по измењеним захтевима знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених 

радова.  

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 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. 

Извођач радова је дужан да радове изводи у складу са планираном динамиком према 

достављеном динамичком плану извођења радова уз обавезу да прихвати измену 

предвиђене динамике, која ће бити евентуално коригована према захтевима Наручиоца.  

Рок за почетак извођења радова је 24 сата од дана увођења Извођача у посао.  

Извођач ће бити уведен у посао на основу писменог позива Наручиоца, након потписивања 

уговора.    

Ако Извођач не започне са извођењем радова у року из овог члана, Наручилац му може 

дати накнадни примерени рок од 24 сата. Ако Извођач ни у накнадно датом року не 

започне са извођењем радова, Наручилац може раскинути уговор и захтевати накнаду 

штете од Извођача.   

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности комплетног простора-делова 

објекта који су  обухваћени  овим  уговором,  за  технички  преглед  и примопредају, а што 

стручни надзор уписује у грађевински дневник.  

Уколико  Извођач  западне  у  доцњу  са  извођењем  радова,  према  усвојеном  

динамичком плану, нема право на продужење уговореног рока, без изричите писмене 

сагласности Инвеститора.  

Изузетно,  уговорени рок се може продужити уколико у току извођења радова наступе 

непредвиђене, ванредне околности и то:  

-  мере предвиђене актима надлежних државних органа;  
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 -  друге околности које могу да утичу на ток извођења радова а нису проузроковале 

уговорне стране.  

Наступање и трајање околности због којих је Извођач био спречен да изведе радове у 

уговореном року, уписују се у грађевински дневник.  

Уколико у току извођења радова наступе ванредни догађаји или друге промењене 

околности, који се нису могли предвидети у време закључења овог уговора, одговарајуће 

одредбе овог уговора ће се споразумно изменити, закључењем  анекса.  

Уколико Извођач захтева измену уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже 

основаност захтева. 

Извођач је дужан да обавести Наручиоца да је запао у доцњу због наступања ванредних 

околности. 

Наручилац ће након пријема захтева исти размотрити и евентуално продужење рока са 

Извођачем регулисати анексом.  

 

                                                                     Члан 8. 

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу 

уговорну казну у висини 0,5 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан 

закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10 %  од вредности укупно 

уговорених радова.  

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 

умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.  

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 

штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред 

уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете.   

Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.  

 

Члан 9. 

Наручилац радова се обавезује: 

- да преда Извођачу радова објекат- локацију за несметано извођење радова; 

- да преда Извођачу радова сву неопходну документацију за извођење уговорених радова  

- да одреди лице које ће вршити стручни надзор над извођењем уговорених радова; 

- да пружа стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача; 

- да обезбеди Извођачу могућност прикључења (вода , струја) за потребе извођења радова 

- да омогући Извођачу несметан рад у циљу извршења предметних радова у уговореном 

року 

 

 

                                                                      Члан 10. 

Извођач радова се обавезује: 

- Детаљно проучи техничку документацију на основу које ће бити извођени радови 

- обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад, у складу са законом.  

- да уговорене радове изведе у свему према техничкој документацији и конкурсној 

документацији и својој понуди, Законом о планирању и изградњи и другим важећим 

законским актима и прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама 

квалитета који важе за уговорену врсту радова;  
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- да преда Наручиоцу оверени динамички план и пројекат уређења градилишта пре 

увођења у посао; 

- да уграђује материјале који одговарају техничким стандардима и стандардима квалитета;  

- да о свом трошку отклони све штете које причини на постојећим инсталацијама (водовод, 

канализација, електро инсталације, телефон, и др.), као и на свим објектима;  

- да све објекте који  се оштете у току радова доведе у првобитно стање;  

- да спроведе мере безбедности лица, градилишта са припадајућим објектима и опремом и 

суседних објеката; 

- да обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова који су обучени за извршење 

радова који чине  предмет уговора. 

- да на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу  

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

који је настао као последица извођења предметних радова; 

- да осигура радове, материјал, опрему и раднике од уобичајених ризика за радове по 

предмету овог уговора; 

- да уочене недостатке и грешке на изведеним радовима констатоване у грађевинском 

дневнику од стране стручног надзора отклони у примереном року. 

- да писмено упозори Наручиоца о недостацима у техничкој документацији и наступању 

непредвиђених околности 

- да сагласно  правилима  струке  испита  правилност  техничких  решења  у техничкој  

документацији  и да упозори   Наручиоца  на уочене или утврђене  недостатке  у Техничкој 

документацији коју је добио од Наручиоца. 

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 важећим Законом о 

заштити од пожара, Законом о безбедности и здрављу на раду и Правилником о заштити на 

раду при извођењу грађевинских радова и то за све време припреме и извођења радова и 

одговоран је за све штете настале по наведеним основама одговорности.   

Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова, непредвиђене, као и  накнадне 

радове који не прелазе 10% од уговорених количина радова који су предмет овог Уговора, 

за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење 

претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране наручиоца, у складу са 

Посебним узансама о грађењу. 

У том случају, Извођач мора да евентуалне вишкове радова не прелазе 10% од уговорених 

кoличина радова који су предмет овог Уговора изведе под условима и јединичним ценама 

из овог Уговора, а у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену. 

На основу потписаног и овереног  писаног образложења стручног надзора о оправданости 

вишкова радова, сачиниће се Анекс овог уговора. 

Вишкови радова става не могу бити основ за продужење рока за извођење радова. 

Извођач ће извести све радове у складу са важећим прописима, техничким нормативима, 

описом  радова и одредбама овог Уговора.  

 

Ако се појави потреба за непредвиђеним и  додатним радовима, исти ће се уговарати у 

складу са Законом о јавним набавкама. 

У изузетним околностима, Извођач може извести хитне непредвиђене радове без 

претходног налога наручиоца, под условом да су ти радови неопходни да би се обезбедило 

несметано обављање радова или спречило наступање штете, или ако, због хитности 
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интервенције, није могуће добити претходни писмени налог за извршење радова од 

наручиоца. У таквим случајевима, Извођач ће о овим интервенцијама одмах обавестити 

наручиоца. 

 

 

Члан 11. 

Гарантни рок на изведене радове је 24 месеца од предаје радова.  

Грантни рок се односи на квалитет изведених радова, функционалност дела објекта на 

којем су радови извршени и уграђени материјал и делове приликом извођења радова, а при 

нормалној експлоатацији објекта.  

Извођач радова је у обавези да без накнаде отклони све евентуалне недостатке који се уоче 

у гарантном року. 

У гарантном року Извођач радова је у обавези да одржава функционалност предметног 

дела Објекта и отклања евентуалне грешке као и све недостатке настале његовом 

кривицом, по примедбама Наручиоца и о свом трошку у складу са Техничком 

спецификацијом и то најкасније у року од 15 дана од дана пријема позива Наручиоца.  

За материјал који уграђује Извођач важи, у погледу садржине и рока, гаранција 

произвођача опреме, рачунајући од дана примопредаје радова или дана потписивања 

записника о квалитативној и квантитативној примопредаји.  

Ако Извођач не приступи отклањању недостатака Наручилац има право да ангажује другог  

Извођача на терет првобитног Извођача. За опрему коју евентуално уграђује Извођач 

гарантује, у погледу садржине и рока гаранцијом произвођача опреме, уз обавезу да сву 

документацију о гаранцијама производа и опреме, заједно са упутствима за употребу 

прибави и преда Наручиоцу.  

 

Члан 12. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла 

Поднета банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив 

и без права на приговор. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове од оних који су одређени, мањи износ од оног који је одређен или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

        Изабрани понуђач поднеће наручиоцу најкасније у року до 15 дана од дана закључења 

уговора, банкарску гаранцију у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 

Банкарска гаранција за добро извршење, односно извршење уговорних обавеза посла 

мора да траје месец дана (30 дана) дуже од дана истека уговора.  

У случају да понуђач не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, 

односно извршење уговорних обавеза најкасније у року до 15 дана од дана закључења 

уговора, плаћање по уговору неће бити извршено до тренутка достављања тражене 

банкарске гаранције. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла, односно 

извршење уговорних обавеза у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
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Банкарска гаранција за добро извршење посла, односно извршење уговорних обавеза 

мора бити издата од банке која је регистрована на територији Републике Србије или која 

има коресподентски однос са домаћом првокласном банком која ће изјавити да је спремна 

да по горе наведеним клаузулама изврши исплату по банкарској гаранцији у корист 

наручиоца уколико исти уложи протест ( у том случају доставити потврду домаће банке). 

Наведена гаранција банке мора садржати клаузуле: „безусловна“, „неопозива“, 

„платива на први позив“, „без приговора“. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла, односно извршење уговорних обавеза неће 

бити враћена понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио 

своју уговорну обавезу. 

 

Члан 13. 

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року 

Поднета банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, платива на први позив 

и без права на приговор. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове од оних који су одређени, мањи износ од оног који је одређен или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. 

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

        Изабрани понуђач поднеће наручиоцу најкасније у року до 15 дана од дана закључења 

уговора, банкарску гаранцију у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, мора да траје месец 

дана (30 дана) дуже од дана истека гарантног рока.  

У случају да понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року најкасније у року до 15 дана од дана закључења уговора, плаћање по 

уговору неће бити извршено до тренутка достављања тражене банкарске гаранције. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року 

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

предвиђен уговором. 

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року мора бити издата од 

банке која је регистрована на територији Републике Србије или која има коресподентски 

однос са домаћом првокласном банком која ће изјавити да је спремна да по горе наведеним 

клаузулама изврши исплату по банкарској гаранцији у корист наручиоца уколико исти 

уложи протест ( у том случају доставити потврду домаће банке). 

Наведена гаранција банке мора садржати клаузуле: „безусловна“, „неопозива“, 

„платива на први позив“, „без приговора“. 

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, односно извршење 

уговорних обавеза неће бити враћена понуђачу пре истека гарантног рока. 

 

Члан 14. 

Извођач је дужан да у објекат уграђује материјал и опрему који одговарају прописаном 

квалитету и захтеваним стандардима.  Извођач  је дужан да изврши одговарајућа 

испитивања материјала.  

Извођач  је  дужан  да  пружи  доказе  и атесте о  квалитету  и исправности употребљеног  

материјала  и  опреме  и изведених радова и да Инвеститору омогући контролу.  



57/69 
ЈН  број 404-241/2018-V  Израда пројектне документације и извођење радова на 

постављању терена са вештачком травом  

 

 

Извођач  је  обавезан  да  Инвеститору  на  дан  примопредаје  радова  записнички  преда  

све гаранције  и  атестне  листове за испоручену опрему и уграђене материјале,  заједно  са 

упутствима за употребу.  

Радови морају бити изведени у свему према техничком  опису  и општим  условима из 

техничке документације. 

Ако Извођач не изведе радове по уговореној техничкој документацији, техничким 

прописима и стандардима, као и правилима струке, Наручилац има право да захтева 

промену материјала или употребу материјала и опреме одговарајућег квалитета. Ако је на 

тај начин доведена у питање сигурност објекта, живота људи или суседних објеката, 

Наручилац има право  да захтева  да Извођач  отклони недостатке, односно да радове  

поново  изведе  о свом трошку.  

Недостатке које уочи и констатује надзорни орган, Извођач радова  дужан је отклонити у 

захтеваном року. Ако Извођач у току радова не поступи по основаном захтеву Наручиоца и 

не отклони недостатке на изведеним радовима, Наручилац може да раскине уговор и да 

тражи од Извођача накнаду штете која је настала због неквалитетно изведених радова, као 

и због раскида уговора.  

Коначна оцена квалитета  изведених  радова и употребљеног  материјала  и опреме врши се 

приликом техничког прегледа и примопредаје радова. 

 

Члан 15. 

Све обавезе  у погледу  техничког  прегледа,  примопредаје  и коначног  обрачуна  

изведених радова обавиће се у складу са одредбама важећих прописа.  

Извођач је дужан да пре завршетка свих уговорених радова писменим путем затражи 

технички преглед изведених радова. Технички преглед изведених радова врши комисија 

коју чине овлашћено лице Наручиоца и надзорни орган. Извођач је дужан да поступи по 

налозима комисије за технички преглед и да у року датом од стране комисије отклони 

недостатке. Након отклањања недостатака, извршиће се записнички квалитативни преглед 

и примопредаја радова између Извођача и Наручиоца.  

Квалитативни преглед изведених радова врши комисија коју формира Наручилац, а 

коначни обрачун изведених радова заједничка комисија Извођача и Наручиоца.  

Комисија за квалитативни преглед радова ће о свом раду сачинити записник. Раду комисије 

обавезно присуствује представник извођача, одговорни извођач радова и надзорни орган.  

Извођач је дужан да поступи по налозима комисије за квалитативни  пријем радова и да у 

року датом од стране комисије отклони недостатке. Након отклањања недостатака, 

извршиће се записнички примопредаја радова између Извођача и  Наручиоца. Извођач по 

основу Записника о примопредаји радова без примедби, испоставља окончану ситуацију.  

Ако Извођач не изведе радове на отклањању примедби констатованих од стране комисије 

за технички преглед или комисије  за квалитативни  преглед,  у примереном  року, 

Наручилац може да ангажује друго лице да их изведе и да активира средство финансијског 

обезбеђења. Трошкови који у том случају настану падају на терет Извођача.  

Записник  о  примопредаји  може  сачинити  и  само  Наручилац  без  учешћа  Извођача  ако 

Извођач неоправдано одбије учешће у примопредаји или се неоправдано не одазове на 

позив да учествује у примопредаји. Такав записник се доставља Извођачу. Даном 

достављања записника настају последице у вези са примопредајом.  

 

Члан 16. 
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Извођач радова се обавезује да у року од 5 дана од дана увођења у посао, достави доказ о 

плаћеној премији полисе за осигурање предметних радова и од одговорности према трећим 

лицима и стварима за период до завршетка радова.   

Извођач осигурава радове, материјал и опрему за уградивање од уобичајених ризика до 

њихове пуне вредности. 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са одредбама овог члана признаје своју 

искључиву кривичну и прекршајну одговорност и сноси обавезу накнаде за све настале 

материјалне и нематеријалне штете при чему овај уговор признаје као извршну исправу без 

права приговора.  

 

Члан 17. 

До примопредаје изведених радова, ризик случајне пропасти и оштећења радова, 

материјала и опреме сноси Извођач.  

После примопредаје објекта, односно изведених радова, ризик случајне пропасти и 

оштећења сноси Наручилац. 

За одговорност изводача за стабилност и сигурност објекта примењиваће се одговарајуће 

одредбе посебних узанси о грађењу.  

 

Члан 18. 

Овај уговор може бити раскинут споразумом уговорних страна сачињеним  у писменој 

форми, а свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај уговор у случају када 

друга страна не испуњава или неуредно испуњава своје уговором преузете обавезе. У изјави 

мора бити наведено по ком основу се уговор раскида. 

 

 Члан 19. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови 

не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитетунаведеном у 

понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама Наручиоца.  

Наручилац такође једнострано можа раскинути уговор: 

-  ако Извођач не достави средства финансијског обезбеђења; 

-  ако надлежни орган забрани даље извођење уговорених радова; 

-  ако  Извођач не  изводи  радове  у  складу  са  усвојеном  техничком  документацијом  за 

извођење радова; 

-  ако Извођач изводи радове неквалитетно; 

-  ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа; 

-  ако извођач из неоправданих  разлога прекине извођење  радова или одустане  од даљег 

рада;  

-   ако Извршилац ангажује као подизвођача  лице које није наведено у понуди, односно у 

уговору. 

У  случају  раскида  уговора,  Наручилац  ће  реализовати средство  финансијског 

обезбеђења. 

Извођач може раскинути уговор: 

-ако Инвеститор не извршава своје уговорне обавезе, 

-ако Извођач дође у ситуацију да не може да изврши уговорене радове. 

Инвеститор и Извођач могу споразумно раскинути уговор: 

- ако дођу у ситуацију да не могу извршавати своје обавезе према уговору. 
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Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова, сноси она уговорна страна 

која је својим  поступцима или разлозима довала до раскида уговора. 

Износ штете утврђује Комисија, састављена од представника Наручиоца и Извођача. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од 

пропадања, као и да Инвеститору преда пројекат и пресек изведених радова до дана 

раскида уговора. 

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.  

 

Члан 20. 

Страна која намерава да једнострано раскине Уговор дужна је да другу уговорну страну 

писменим путем обавести о својој намери најмање 7 дана пре намераваног дана раскида 

уговора. 

По протеку рока од 7 дана од дана пријема писменог обавештења друге уговорне стране, 

уговор ће се сматрати раскинутим. 

 

Члан 21. 

У року од 7 дана од дана пријема писаног обавештења о намери за једнострани раскид 

уговора, уговорне стране су обавезне да измире све узајамне уговорне обавезе које до тада 

нису измирене. 

 

Члан 22. 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и Закона о планирању и изградњи. 

 

Члан 23. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

У немогућности споразумног решавања спора, уговара се надлежност стварно надлежног 

суда у Сремској Митровици. 

 

Члан 24. 

Измене и допуне овог уговора вршиће се у писменој форми - Анексом, уз обострану 

сагласност уговорних страна. 

 

Члан 25. 

Уговор производи правна дејства даном потписивања обе уговорне стране. 

 

Члан 26. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) примерка 

задржава Наручилац, а 3 (три) примерка Извођач. 

 

 

ИЗВОЂАЧ                                                                                                   НАРУЧИЛАЦ 

__________________________                                  ________________________ 
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