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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -УСЛУГЕ 

ПТ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ РЕШЕЊА НОВОГ ТРГА КОД 

ПИЈАЦЕ, ДЕО УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА И ДОСИТЕЈЕВЕ, ДЕО 

ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 

 

ЈН бр. 88/2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рок за достављање понуда 25.12.2019. године до 11 часова 

Јавно отварање понуда 25.12.2019. године у 12 часова 

 

 

Кикинда, децембар 2019. Године 
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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник 

РС“ бр. 86/2015 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. V-404-4/2019-88 и Решења 

о образовању комисије за јавну набавку бр. V-404-4/2019-88, припремљена је: 

  

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за отворени поступак јавнe набавкe – ПТ документација за израду решења новог трга код пијаце, 

део улица Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трг српских добровољаца 
Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о набавци 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификација), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 

добара, евентуалне додатне услуге 

III 

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

76. закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

IV Критеријум за доделу уговора 

V Обрасци који чине саставни део понуде 

VI Модел уговора 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке број ЈН 88/2019 су услуге – ПТ документација за израду решења новог 

трга код пијаце, део улица Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трг српских добровољаца 

 

2. КОНТАКТ: 

Контакт: 0230/410-195 

Телефон: 

e-mail: 
javne.nabavke@kikinda.org.rs  

 

3. КОМИСИЈА: 

Владимир Вујовић, председник  

Данијела Чолић Ердељан, члан  

Дамир Увалин, члан  
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ: 
 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

ОБУХВАТ:  Катастарска парцела број 21594  К.О. Кикинда ( део улице Доситејеве) 

Катастерска парцела број 4587 К.О. Кикинда ( Трг – Бранка Радичевића) 

Катастерска парцела број 4429 К.О. Кикинда ( Бранка Радичевића код  

Пијаце) 

 

ПОВРШИНА ОБУХВАТА: 5.800 m
2 

 

ВРСТА ПРОЈЕКТА:  зеленило, тротоари, партерно уређење, фонтана или споменик, 

инсталације (кишна канализација, расвета) 

ПЛАНСКИ ОСНОВ: Измене и допуне Плана генералне регулације централног дела 

насеља Кикинда 

(“Службени лист града Кикинде”, број 18/2019) 

 

1. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

 

1.1. Циљ, намена и садржина простора: 

 

Обједињавање површина за шетњу и пратећих садржаја са постојећим садржајима репрезентативног 

јавног градског простора у који треба интегрисати постојеће пословне садржаје као и пешачке 

целине у градском језгру са постојећим сакралним објектима и јавним просторима у једну 

свеобухватну просторну и функционалну цјелину. Веза, инеграцијапросторне урбане целине 

постојећег трга Српских добровољаца и новоизграђене пијаце као дела Улице Доситејеве до 

новпројектованог Јавног објекта градског Архива Града Кикинда.  

 

За новонастале површине потребно је извршити свеобухватну анализу, предвидети одговарајуће 

мере заштите просторне целине, а у циљу активности на ревитализацији целог окружења и укључења 

целог простора у савремене социо економске токове живота. 

 

При конципирању идеје и дефинисања потребних мера интервенције на постојећој физичкој 

структури водити 

рачуна да објекти допуњавају дух места, стварајући одговарајуће амбијенталне цјелине. 
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Дефинисањем одговарајућих садржаја и намена новопројектованих и постојећих објеката, потебно је 

осигурати њихову самоодрживост. 

 

Уколико резултати анализе покажу оправданим и неопходним, могуће је извршити и одређене 

интерполације уметања нових објеката у постојећи физички оквир, или предложити значајније 

уклањање непримерених изграђених физичких структура унутар дела обухвата плана. 

 

Могуће је користити различите методе у зависности од креативности и жеља пројектаната, као и од 

могућности и захтева локације ( од метода потпуне мимикрије до метода потпуног контраста). А све 

у складу са духом саме просторне целине и културно историјске целине централног градског језгра.  

 

Намена и садржаји треба да задовољне основне функције центра, односно просторне целине и да 

кореспондирају са већ изграђеним структурама и циљевима осмишљеног развоја града са свим 

припадајућим јавним просторима и садржајима. 

 

Акценат треба дати на повезивању садржаја новонасаталог објекта Централне градске пијаце и 

Градског Архива  са пешачком улицом - Тргом. 

 

На раскршћу Улице Доситејеве, Бранка Радичевића и Трга српских добровољаца у духу урбане 

градске целине старог градског језгра и новонасталог садржаја треба предвидети Централну фонтану 

или споменк.  

 

Намена и садржаји простора најбоље ће се дефинирати кроз одговоре на питања која треба да се 

решавају. 

 

1.2. Пешачке стазе – партерно уређење 

 

Сагледавајући шири обухват окружења и урбану матрицу потребно је понудити могућност пешачко 

партерног  решења које ће одговорити захтевима, потребама и циљевима дугорочног растрећења 

ужег градског центра, са посебним нагласком на дефинирање условом за функционисање 

одговарајућег пешачког саобраћаја унутра постојеће матрице. 

 

Посебну пажњу треба обратити на осмишљавање пешачког саобраћаја унутар обухвата и у 

контактној зони постојећих тргова. 

 

Пешачке стазе пројектовати са застором од префабрикованих бетонских елемената оивичених 

префабрикованим бетонским ивичњацима. Обавезна је примена Правилника о техничким 

стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и 

приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15). 

 

 

 

1.3. Уређење слободних и зелених површина 
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Посебно је потребно Пројектом третирати трг, те размотрити могућност повременог формирања 

изложбенопродајних павиљона на отвореном. 

 

Физичка опремљеност простора је значајан фактор у формирању слике о самом окружењу и 

квалитету живота у граду, па је пројектом потребно дефинирати и потребни мобилијар, његову 

форму и сл. 

 

На локацији је предвиђено уређење слободних и зелених површина, у складу са планираном 

организацијом и трасама поџемних, интерних инсталација. Уређење се заснива на испуњавању 

санитарно-хигијенских функција, али пре свега декоративне функције и има улогу стварања 

повољнијих микроклиматских услова. 

 

На слободним површинама парцеле засновати травњак. Места садње и избор биљака ускладити са 

положајем поџемних и наџемних инсталација. Дрвеће и шибље садити према техничким 

нормативима којима се прописује 

удаљеност од одређених инсталација: 

− водовода, дрвеће 1,5 м 

− канализације, дрвеће 1,5 м 

− електрокаблова, дрвеће до 2,5 м, шибље 0,5 м 

− ТТ мреже, дрвеће 1,0 м 

− Гасовода, дрвеће 1,5 м 

− избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне и предложене врсте; 

− саднице треба да буду И класе, минимум 4-5 година старости; 

− при формирању линијског зеленила уз државне путеве, руководити се одредбама 

Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 123/07). 

 

1.4. Економски аспекти 

 

Решење постојећих проблема унутар градске структуре подразумева рационалну употребу градског 

грађевинског земљишта, инфраструктуре, грађевинског фонда, тако и довођење у везу свих 

културних, историјских и природних вриједности у међузависност са економским могућностима и 

потребама града, као и могућностима самоодрживости пројектованих структура. 

 

Уважавајући реалност времена и економске моћи ове средине, као и све видове и могућности 

јавноприватног партнерства у реализацији јавних и других садржаја унутар обухвата плана, 

неопходно је осмислити модел постепене интервенције  у пешачкој зони. 

 

Због тога концепт треба да подржава принципе етапне реализације и допуштеног функционалног и 

обликовног прилагођавања времену реализације и привођења коначној намени простора унутар 

обухвата плана). 
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1.5. Инсталације 

 

Пројектом је потребно дефинисате све потребне инсталкације на слободним површинама, од 

хидротехничких инсталација атмосфеских отпадних вода, размотрити реконструкцију фекалне 

канализације, до електро инсталација јавне уличне расвете а све у складу са правилнцима и у складу 

са правилима струке. Урадити синхрон план свих инсталација, уколико условима имаоца јавних 

овлашћења буде предвиђено измештање појединих инсталација. 

 

1.6 Расвета 

 

У складу са архитектонским решањем предвидети јавну расвету канделаберског типа и нове 

исталације расвете. 

 

 

ОБАВЕЗА ПРОЈЕКТАНТА: 

 

Израда неопходне документације у складу са Законом о планирању и изградњи као и свим Правилницима а 

све у складу са правилима струке: 

 

- Израда КТ плана 

- Израда Геомеханичког елебората за потребе пројектовања трга  

- Израда ИДР – Идејног решења за исходовање локацијских услова 

- Израда ИДП – Идејног пројекта 

- Израда ПЗИ – пројекта за извођење. 

 

                                                                                                        ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                         

                                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

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

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА 

 

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

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

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);  

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива 
за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).  

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у отвореном поступку јавне набавке, дефинисане 
чл. 76. Закона, и то:  
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

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

1) Финансијски капацитет (испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде 
заједно)  
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 да понуђач у претходних шест месеци рачунајући од дана објављивања позива 
за подношење понуда није био у блокади текућих рачуна отворених код 
пословних банака за обављање платног промета; 
Доказ: Потврда Народне банке Србије – Одсек за принудну наплату, за период од 
Претходних шест месеци. 
 

2) Пословни капацитет (испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде 
заједно)  
 
2.1 Да понуђач располаже потребним пословним капацитетом, односно да је у 
периоду 2015., 2016., 2017., 2018. и текућа 2019 година до отварања понуда за ову 
јавну набавку реализовао следеће услуге: 
2.1.1 Да је израдио најмање 3 (три) пројекта реконструкције или појачаног 

одржавања саобраћајница у насељима (грађевински пројекти саобраћајних 
површина тргова или раскрсница улица или општинских путева или државних 
путева), у укупном износу од најмање 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. Пројекти 
морају бити оверени од стране техничке контроле и на основу њих мора бити 
издата одговарајућа дозвола за извођење радова од стране надлежног органа; 

2.1.2 Да је израдио најмање 1 (један) пројекат реконструкције или појачаног 
одржавања трга у насељу, чија је минимална површина 2.500m2, на основу 
којег је издата одговарајућа дозвола за извођење радова од стране надлежног 
органа и који најмање садржи следеће делове техничке документације који су 
предмет јавне набавке: пројекат архитектуре са архитектонским решењем 
партерног уређења, грађевински пројекат партерног уређења, пројекат 
хортикултурног уређења, пројекат јавног осветљења и пројекат саобраћајне 
сигнализације; 

2.1.3 Да је израдио најмање 1 (један) пројекат за изградњу фонтане у насељу, на 
основу којег је издата одговарајућа дозвола за извођење радова од стране 
надлежног органа. 

 
Техничка документација, односно пројекти који су урађени на нивоу идејног 
решења или генералног пројекта, као ни пројекти санације, ојачања, 
рехабилитације или изградње без реконструкције постојећих саобраћајних 
површина се неће сматрати меродавним за испуњење горе наведених услова 
пословног капацитет. 
 

Доказ: за испуњавање услова потребно је доставити: 
- за услов наведен у тачки 2.1.1 доставити попуњен образац број 6; 
- за услов наведен у тачки 2.1.2 доставити попуњен образац број 7; 
- за услов наведен у тачки 2.1.3 доставити попуњен образац број 8; 

 
Уз попуњене образце 6, 7 и 8 је обавезно, за сваку наведену услугу у обрасцу обавезно доставити 

потврду наручиоца о израђеном пројекту и фотокопију дозволе за извођење радова према 

пројекту издате од стране надлежног органа. 

Потврде наручилаца о израђеним пројектима могу бити на оригиналном обрасцу број 9 (уз 

додатке предвиђене у доле наведеним напоменама у зависности од услова кадровског 
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капацитета за који се издаје потврда) или издате од стране других наручилаца на њиховим 

обрасцима, при чему такве потврде морају имати следеће податке, уз додатке у доле наведеним 

напоменама у зависности од услова за који се издаје потврда: 
1. назив и адресу наручиоца, 
2. назив и седиште понуђача, 
3. тачан назив извршених услуга, 
4. број уговора и вредност израђеног пројекта 
5. година реализације услуга, 
6. контакт особу наручиоца и телефон, 
7. потпис одговорног/овлашћеног лица и печат наручиоца, 
8. навод да је пројекат урађен правилима струке, квалитетно и у уговорном року. 

 

НАПОМЕНЕ: 

 Потврде којима се доказује услов из тачке 2.1.1 поред горе наведних података морају да садрже и 
напомену да је предмет пројектовања реконструкција или појачано одржавање саобраћајница у 
насељима (грађевински пројекти саобраћајних површина тргова или раскрсница улица или 
општинских путева или државних путева), уз обавезно навођење вредности израђеног пројекта. 
Поред тога, потврде морају да садрже и наводе да ли су пројекти оверени од стране техничке 
контроле или нису, као и да ли је на основу њих издата одговарајућа дозвола за извођење радова од 
стране надлежног органа или није; 

 Потврде којима се доказује услов из тачке 2.1.2 поред горе наведних података морају да садрже и 
напомену да је предмет пројектовања реконструкција или појачано одржавање трга у насељу, уз 
обавезно навођење површине трга, као и напомену да пројекти најмање садрже следеће делове 
техничке документације: пројекат архитектуре са архитектонским решењем партерног уређења, 
грађевински пројекат партерног уређења, пројекат хортикултурног уређења, пројекат јавног 
осветљења и пројекат саобраћајне сигнализације. Поред тога, потврде морају да садрже и навод да 
ли је на основу њих издата одговарајућа дозвола за извођење радова од стране надлежног органа 
или није; 

 Потврде којима се доказује услов из тачке 2.1.3 поред горе наведних података морају да садрже и 
напомену да је предмет пројектовања изградња фонтане у насељу. Поред тога, потврде морају да 
садрже и навод да ли је на основу њих издата одговарајућа дозвола за извођење радова од стране 
надлежног органа или није. 

 
 

3) Кадровска опремљеност (испуњавају га понуђач, учесници заједничке понуде 
заједно)  

 

Да понуђач или учесник у заједничкој понуди има запослена или радно ангажована, по основу и у 

складу са важећим Законом о раду, следећа стручна лица која ће бити задужена за реализацију 

уговора:  

3.1 најмање 1 (једног) ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТАкоји ће бити задужен за израду пројекта 

архитектуре и партерног уређења и који мора да задовољи следеће услове:  

 

3.1.1 Да поседује лиценцу одговорног пројектанта број 300 издату од стране Инжењерске коморе 

Србије или одговарајуће решење (лиценцу) издато од стране надлежног министарства. 
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3.1.2 Да буде запослен на неодређено време или одређено време или радно ангажован 

одговарајућим уговором у складу са законом о раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди. 

Одговорни пројектант који је радно ангажован одговарајућим уговором у складу са законом о раду, 

мора бити радно ангажован за извршење ове јавне набавке. 

 

3.1.3 Да је у периоду 2015., 2016., 2017., 2018. и текућа 2019 година до отварања понуда за ову јавну 

набавку, у функцији одговорног пројектанта, израдио најмање 1 (један) пројекат реконструкције или 

појачаног одржавања (архитектонски пројекат партерног уређења) трга у насељу минималне 

површине 2.500m2, на основу којег је издата одговарајућа дозвола за извођење радова од стране 

надлежног органа. 

 

3.2 најмање 1 (једног) ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА који ће бити задужен за израду 

грађевинског пројекта саобраћајних површина и који мора да задовољи следеће услове:  

3.2.1 Да поседује лиценцу одговорног пројектанта број 312 или 315 или 318 издату од стране 

Инжењерске коморе Србије или одговарајуће решење (лиценцу) издато од стране надлежног 

министарства. 

3.2.2 Да буде запослен на неодређено време или одређено време или радно ангажован 

одговарајућим уговором у складу са законом о раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди. 

Одговорни пројектант који је радно ангажован одговарајућим уговором у складу са законом о раду, 

мора бити радно ангажован за извршење ове јавне набавке. 

3.2.3 Да је у периоду 2015., 2016., 2017., 2018. и текућа 2019 година до отварања понуда за ову јавну 

набавку, у функцији одговорног пројектанта, израдио најмање 1 (један) пројекат реконструкције или 

појачаног одржавања (грађевински пројекат партерног уређења) трга у насељу минималне површине 

2.500m2, на основу којег је издата одговарајућа дозвола за извођење радова од стране надлежног 

органа. 

3.2.4 Да је у периоду 2015., 2016., 2017., 2018. и текућа 2019 година до отварања понуда за ову јавну 

набавку, у функцији одговорног пројектанта, израдио најмање 2 (два) пројекта реконструкције или 

појачаног одржавања саобраћајница у насељима (грађевински пројекти саобраћајних површина 

тргова или раскрсница или улица или општинских путева или државних путева) , на основу којих је 

издата одговарајућа дозвола за извођење радова од стране надлежног органа. 

 

3.3 најмање 1 (једно) ОДГОВОРНО ЛИЦЕ које ће бити задужено за израду геодетских подлога 

које ће се користити за израду пројеката, које мора да задовољи следеће услове:  

3.3.1 Да поседује одговарајућу лиценцу за израду геодетских подлога (лиценца I или II реда) издату 

од стране Републичког геодетског завода. 

3.3.2 Да буде запослен на неодређено време или одређено време или радно ангажован 

одговарајућим уговором у складу са законом о раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди. 

Лице које је радно ангажовано одговарајућим уговором у складу са законом о раду, мора бити радно 

ангажовано за извршење ове јавне набавке. 

3.3.3 Да је у периоду 2015., 2016., 2017., 2018. и текућа 2019 година до отварања понуда за ову јавну 

набавку, у функцији одговорног лица, израдио најмање 3 (три) инжењерске подлоге (катастарско 

топографска плана) за потребе израде пројеката саобраћајница (грађевински пројекти саобраћајних 

површина тргова, раскрсница, улица или општинских путева или државних путева) у насељима. 

 

3.4 најмање 1 (једног) ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА који ће бити задужен за израду анализа и 

пројеката из области саобраћаја и саобраћајне сигнализације и који мора да задовољи следеће услове:  
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3.4.1 Да поседује лиценцу одговорног пројектанта број 370 издату од стране Инжењерске коморе 

Србије или одговарајуће решење (лиценцу) издато од стране надлежног министарства. 

3.4.2 Да буде запослен на неодређено време или одређено време или радно ангажован 

одговарајућим уговором у складу са законом о раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди. 

Одговорни пројектант који је радно ангажован одговарајућим уговором у складу са законом о раду, 

мора бити радно ангажован за извршење ове јавне набавке. 

3.4.3 Да је у периоду 2015., 2016., 2017., 2018. и текућа 2019 година до отварања понуда за ову јавну 

набавку, у функцији одговорног пројектанта, израдио најмање 2 (два) саобраћајна пројекта (стална 

саобраћајна сигнализација) за саобраћајнице у насељима (тргови или раскрснице или улице или 

општински путеви или државни путеви).  

 

3.5 најмање 1 (једног) ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА који ће бити задужен за израду електро 

пројеката (јавно осветљење, електро инсталација и сл.) и који мора да задовољи следеће услове:  

3.5.1 Да поседује лиценцу одговорног пројектанта број 350 издату од стране Инжењерске коморе 

Србије или одговарајуће решење (лиценцу) издато од стране надлежног министарства. 

3.5.2 Да буде запослен на неодређено време или одређено време или радно ангажован 

одговарајућим уговором у складу са законом о раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди. 

Одговорни пројектант који је радно ангажован одговарајућим уговором у складу са законом о раду, 

мора бити радно ангажован за извршење ове јавне набавке. 

3.5.3 Да је у периоду 2015., 2016., 2017., 2018. и текућа 2019 година до отварања понуда за ову јавну 

набавку, у функцији одговорног пројектанта, израдио најмање 3 (три) пројекта из области 

пројектовања канделаберског јавног осветљења саобраћајница у насељима. 

 

3.6 најмање 1 (једног) ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА који ће бити задужен за израду пројеката 

хидротехничких инсталација и који мора да задовољи следеће услове:  

3.6.1 Да поседује лиценцу одговорног пројектанта број 313 или 314 издату од стране Инжењерске 

коморе Србије или одговарајуће решење (лиценцу) издато од стране надлежног министарства. 

3.6.2 Да буде запослен на неодређено време или одређено време или радно ангажован 

одговарајућим уговором у складу са законом о раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди. 

Одговорни пројектант који је радно ангажован одговарајућим уговором у складу са законом о раду, 

мора бити радно ангажован за извршење ове јавне набавке. 

3.6.3 Да је у периоду 2015., 2016., 2017., 2018. и текућа 2019 година до отварања понуда за ову јавну 

набавку, у функцији одговорног пројектанта, израдио најмање 1 (један) пројекат хидротехничких 

инсталација (водовод). 

3.6.4 Да је у периоду 2015., 2016., 2017., 2018. и текућа 2019 година до отварања понуда за ову јавну 

набавку, у функцији одговорног пројектанта, израдио најмање 1 (један) пројекат хидротехничких 

инсталација (атмосферска канализација). 

3.6.5 Да је у периоду 2015., 2016., 2017., 2018. и текућа 2019 година до отварања понуда за ову јавну 

набавку, у функцији одговорног пројектанта, израдио најмање 1 (један) пројекат хидротехничких 

инсталација (канализација употребљених вода). 

 

3.7 најмање 1 (једног) ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА који ће бити задужен за израду пројекта 

коловозне конструкције и који мора да задовољи следеће услове:  

3.7.1 Да поседује лиценцу одговорног пројектанта број 312 или 315 или 318 издату од стране 

Инжењерске коморе Србије или одговарајуће решење (лиценцу) издато од стране надлежног 

министарства. 
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3.7.2 Да буде запослен на неодређено време или одређено време или радно ангажован 

одговарајућим уговором у складу са законом о раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди. 

Одговорни пројектант који је радно ангажован одговарајућим уговором у складу са законом о раду, 

мора бити радно ангажован за извршење ове јавне набавке. 

 

3.8 најмање 1 (једног) ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА који ће бити задужен за израду 

геотехничког елабората и који мора да задовољи следеће услове: 

3.8.1 Да поседује лиценцу одговорног пројектанта број 316 или 391 издату од стране Инжењерске 

коморе Србије или одговарајуће решење (лиценцу) издато од стране надлежног министарства. 

3.8.2 Да буде запослен на неодређено време или одређено време или радно ангажован 

одговарајућим уговором у складу са законом о раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди. 

Одговорни пројектант који је радно ангажован одговарајућим уговором у складу са законом о раду, 

мора бити радно ангажован за извршење ове јавне набавке. 

 

3.9 најмање 1 (једног) ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА који ће бити задужен за израду пројекта 

статике и конструкција и који мора да задовољи следеће услове:  

3.9.1 Да поседује лиценцу одговорног пројектанта број 310 издату од стране Инжењерске коморе 

Србије или одговарајуће решење (лиценцу) издато од стране надлежног министарства. 

3.9.2 Да буде запослен на неодређено време или одређено време или радно ангажован 

одговарајућим уговором у складу са законом о раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди. 

Одговорни пројектант који је радно ангажован одговарајућим уговором у складу са законом о раду, 

мора бити радно ангажован за извршење ове јавне набавке. 

 

3.10 најмање 1 (једног) ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА који ће бити задужен за израду пројекта 

озелењавања (хортикултурног уређења) и који мора да задовољи следеће услове:  

3.10.1 Да поседује лиценцу одговорног пројектанта број 373 издату од стране Инжењерске коморе 

Србије или одговарајуће решење (лиценцу) издато од стране надлежног министарства. 

3.10.2 Да буде запослен на неодређено време или одређено време или радно ангажован 

одговарајућим уговором у складу са законом о раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди. 

Одговорни пројектант који је радно ангажован одговарајућим уговором у складу са законом о раду, 

мора бити радно ангажован за извршење ове јавне набавке. 

 

3.11 најмање 1 (једно) ОДГОВОРНО ЛИЦЕ које ће бити координатор за израду пројекта, које мора 

да задовољи следеће услове:  

3.11.1 Да има положен испит за обављање послова координатора за израду пројекта у складу са 

важећим законом 

3.11.2 Да буде запослен на неодређено време или одређено време или радно ангажован 

одговарајућим уговором у складу са законом о раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди. 

Лице које је радно ангажовано одговарајућим уговором у складу са законом о раду, мора бити радно 

ангажовано за извршење ове јавне набавке. 

 

Техничка документација, односно пројекти који су урађени на нивоу идејног решења, или генералног 

пројекта, као ни пројекти санације, ојачања, рехабилитације или изградње без реконструкције 

постојећих саобраћајних површина се неће сматрати меродавним за испуњење горе наведених услова 

кадровског капацитета. Ако су у оквиру исте техничке документације израђени ИДП и/или ПГД и/или 

ПЗИ, израда ових пројеката ће се рачунати се као једна референца. 
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Докази: 

Сва одговорне пројектанте (одговорна лица) из тачака од 3.1 до 3.11, обавезно унети у 

образац 10, заједно са захтеваним подацима о њима. 
 

Као доказ за услове наведене тачкама 3.1.1, 3.2.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1 и 

3.10.1, односно за одговорне пројектанте, потребно је доставити:  

 копију одговарајуће важеће лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије 

или надлежног министарства 

 

Као доказ за услов наведен у тачки 3.3.1, односно за лице које ће бити задужено за израду 

геодетских подлога, потребно је доставити:  

 копију важеће лиценце I или II реда издату од стране Републичког геодетског 

завода  

 

Као доказ за услов наведен у тачки 3.11.1, односно за координатора за израду пројекта, 

потребно је доставити:  

 копију вежећег уверења о положеном испиту за обављање послова координатора за 

израду пројекта издату од стране надлежног министарства 

 

Као доказ за услове наведене тачкама 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.2, 3.9.2, 

3.10.2 и 3.11.2, односно за одговорне пројектанте, потребно је доставити: 

 копије (М) образаца пријаве и одјаве на осигурање за запослена лица или 

одговарајуће уговоре о радном ангажовању који су сачињени и закључени у складу 

са важећим Законом о раду. 

 

За одговорне пројектанте (одговорна лица) из тачака од 3.1 до 3.6, поред горе наведених 

доказа потребно је доставити и:  

Списак израђених пројеката (референци) – извршених услуга за сваког одговорног 

пројектанта посебно у зависности од постављеног услова у кадровском капацитету (обрасци 

број 11, 12 и/или 13). Уз попуњене обрасце (списак израђених пројеката) је обавезно, за 

сваку наведену услугу/пројекат доставити и одговарајућу потврду наручиоца о израђеном 

пројекту, док је све за пројекте наведене у обрасцу број 11 и обрасцу број 12, потребно 

доставити и фотокопију дозволе за извођење радова према пројекту издате од стране 

надлежног органа. 
 

Потврде наручилаца о израђеним пројектима могу бити на оригиналном обрасцу број 14 

(уз додатке предвиђене у доле наведеним напоменама у зависности од услова кадровског 

капацитета за који се издаје потврда) или издате од стране других наручилаца на њиховим 

обрасцима, при чему такве потврде морају имати следеће податке, уз додатке у доле 

наведеним напоменама у зависности од услова за који се издаје потврда: 

1. назив и адресу наручиоца, 
2. назив и седиште понуђача, 
3. тачан назив извршених услуга, 
4. година реализације услуга, 
5. контакт особу наручиоца и телефон, 
6. потпис одговорног/овлашћеног лица и печат наручиоца, 
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7. навод да је пројекат урађен правилима струке, квалитетно и у уговорном року. 

 

НАПОМЕНЕ: 

 Потврде којима се доказује услов из тачке 3.1.3., поред горе наведних података, морају 

да садрже и напомену да је лице за које се издаје потврда, у функцији одговорног 

пројектанта, израдило пројекат где је предмет пројектовања реконструкција или 

појачано одржавање (архитектонски пројекат партерног уређења) трга у насељу, уз 

обавезно навођење површине трга обрађеног у пројекту, као и навод да ли је на основу 

пројекта издата одговарајућа дозвола за извођење радова од стране надлежног органа 

или није; 

 Потврде којима се доказује услов из тачке 3.2.3., поред горе наведних података, морају 

да садрже и напомену да је лице за које се издаје потврда, у функцији одговорног 

пројектанта, израдило пројекат где је предмет пројектовања реконструкција или 

појачано одржавање (грађевински пројекат партерног уређења) трга у насељу, уз 

обавезно навођење површине трга обрађеног у пројекту, као и навод да ли је на основу 

пројекта издата одговарајућа дозвола за извођење радова од стране надлежног органа 

или није; 

 Потврде којима се доказује услов из тачке 3.2.4., поред горе наведних података, морају 

да садрже и напомену да је лице за које се издаје потврда, у функцији одговорног 

пројектанта, израдило пројекат где је предмет пројектовања реконструкција или 

појачано одржавање саобраћајница у насељима (грађевински пројекти саобраћајних 

површина тргова или раскрсница или улица или општинских путева или државних 

путева, уз обавезно навођење површине трга обрађеног у пројекту, као и навод да ли је 

на основу пројекта издата одговарајућа дозвола за извођење радова од стране 

надлежног органа или није; 

 Потврде којима се доказује услов из тачке 3.3.3., поред горе наведних података, морају 

да садрже и напомене да је лице за које се издаје потврда, у функцији одговорног 

пројектанта или одговорног лица, израдило инжењерску подлогу (катастарско 

топографски план) за потребе израде пројеката саобраћајница (грађевински пројекти 

саобраћајних површина тргова, раскрсница, улица или општинских путева или 

државних путева) у насељима. 

 Потврде којима се доказује услов из тачке 3.4.3., поред горе наведних података, морају 

да садрже и напомене да је лице за које се издаје потврда, у функцији одговорног 

пројектанта, израдило пројекат где је предмет пројектовања стална саобраћајна 

сигнализација за саобраћајнице у насељима (тргови или раскрснице или улице или 

општински путеви или државни путеви).  

 Потврде којима се доказује услов из тачке 3.5.3., поред горе наведних података, морају 

да садрже и напомене да је лице за које се издаје потврда, у функцији одговорног 

пројектанта, израдило пројекат где је предмет пројектовања канделаберско јавно 

осветљење саобраћајница у насељима. 

 Потврде којима се доказује услов из тачке 3.6.3., поред горе наведних података, морају 

да садрже и напомене да је лице за које се издаје потврда, у функцији одговорног 

пројектанта, израдило пројекат где су предмет пројектовања хидротехничке 

инсталације (водовод). 
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 Потврде којима се доказује услов из тачке 3.6.4., поред горе наведних података, морају 

да садрже и напомене да је лице за које се издаје потврда, у функцији одговорног 

пројектанта, израдило пројекат где су предмет пројектовања хидротехничке 

инсталације (атмосферска канализација). 

 Потврде којима се доказује услов из тачке 3.6.5., поред горе наведних података, морају 

да садрже и напомене да је лице за које се издаје потврда, у функцији одговорног 

пројектанта, израдило пројекат где су предмет пројектовања хидротехничке 

инсталације (канализација употребљених вода) 
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4. Технички капацитети  (члан 76. ЗЈН) :  

 

4.1 Да понуђач поседује најмање 1 (један) легално прибављен рачунарски програм (Microsoft 

office односно њему еквивалентан или бољег квалитета) 

4.2 Да понуђач поседује најмање 1 (један) легално прибављен рачунарски програм за 

пројектовање (Auto Cad односно њему еквивалентан или бољег квалитета) 

4.3 Да понуђач поседује најмање 1 (један) легално прибављен рачунарски програм за 

пројектовање саобраћајница и саобраћајних површина (Autodesk Civil 3D или CGS Platea 

или GCM - Gavran Civil Modeler односно њима еквивалентан или бољег квалитета) 

4.4 Да понуђач поседује најмање 1 (један) легално прибављен рачунарски програм за 

пројектовање хидротехничких инсталација (Urbano Canalis PRO односно њему 

еквивалентан или бољег квалитета) 

4.5 Да понуђач поседује у свoм влaсништву следећe уређаје и опрему за извођење геодетских 

радова: 

 Најмање једну тоталну станицу,  

 Најмање један нивелир и  

 Најмање један мерни уређај за примену технологије глобалног позиционирања (GPS). 

Докази:  

Доказ за легално прибављенe рачунарскe програмe:  

 списак рачунарских програма које поседује понуђач (списак саставља понуђач у 

слободној форми, потписује га и оверева печатом овлашћено лице понуђача), 

 право на коришћење рачунарског програма за пројектовање у форми лиценце коју 

издаје аутор рачунарског програма или његов правни следбеник, односно овлашћени 

дистрибутер или  

 рачун/фактуру о легално купљеном рачунарском програму која гласи на име 

понуђача. 

 

Доказ за сваки уређај и опрему за извођење геодетских радова: 

 списак опреме коју поседује геодетска организација на ком морају бити наведени сви 

горе захтевани уређаји и опрема (списак саставља понуђач у слободној форми, 

потписује га и оверева печатом овлашћено лице понуђача), 

 важеће уверење о еталонирању издато од стране надлежне лабораторије у коме је као 

корисник мерила наведен Понуђач за захтеване уређаје и опрему, а који је наведен на 

списку. 

 
1.3 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ: 

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

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. до 5. 

 

1.4 УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА: 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. до 4., а додатне услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ 

ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА: 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 

77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 

поглављу III одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује 

да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75., дефинисане овом 

конкурсном документацијом.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача .Уколико Изјаву потписује лице 

које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за потписивање. 

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

сваког понуђача из групе понуђача  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу III одељак 3.), потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача . 

Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем доказа који су захтевани. 

Уколико понуђач наступа самостално дужан је да поднесе све доказе о испуњености обавезних 

и додатних услова за учешће.  

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да поднесе за подизвођача све доказе о 

испуњености обавезних услова за учешће од тачке 1. До 4, Подизвођачи не могу да испуњавају 

додатне услове.  
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, сваки од понуђача, из групе понуђача, 

мора да поднесе доказе о испуњавању обавезних услова за учешће од тачке 1. до 4., а додатне 

услове испуњавају заједно, осим где је наглашено да носилац посла самостално испуњава 

услове. 

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 

да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који 

је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.  

 

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није 

дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 

1. тачка 1-4. 

 

Напомена: Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је 

понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 

услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

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

надлежних органа.  
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени 

у оквиру услова јавно доступни.  

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

 

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

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену 

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.  

 

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

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.  

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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 3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 
 

 

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

заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 
 

 

Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у отвореном 

поступку јавне набавке – ПТ документација за израду решења новог трга код пијаце, део улица Бранка 

Радичевића и Доситејеве, део Трг српских добровољаца, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку,и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе 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; 

 

 

Место:_____________                                                                                             Понуђач: 

 

Датум:_____________                                                                         _____________________   

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача  

 Наручилац задржава право да пре доношења Одлуке о додели уговора провери код понуђача 

поседовање тражене опреме. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

 

 

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

заступник подизвођача,дајем следећу 

 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке - ПТ документација за израду решења новог трга код пијаце, део улица 

Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трг српских добровољаца испуњава све услове из чл. 75. 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе 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; 

 

 

 

Место:_____________                                                                                          Подизвођач: 

 

Датум:_____________                                                                       _____________________                                    
           

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача  
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“. 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио  краћи рок за извршење услуге. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 

Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок за 

извршење понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то 

тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све 

те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде 

на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 

наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Конкурсна документација за отворени поступак ЈН бр. 88/2019 

 

 

 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку – ПТ документација за израду 

решења новог трга код пијаце, део улица Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трг српских 

добровољаца 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

Адреса понуђача: 
 

Матични број понуђача: 
 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

Телефон: 
 

Телефакс: 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 

група понуђача. 

 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
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Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, 

а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 

образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – пројектна документација – ПТ документација за израду 

решења новог трга код пијаце, део улица Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трг српских 

добровољаца 

УКУПНА ЦЕНА 
(динара без ПДВ-а): 

 

УКУПНА ЦЕНА 
(динара са ПДВ-ом): 

 

ПОНУЂЕНИ РОК ЗА ИЗРАДУ 

ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(МАКСИМАЛНО 90 РАДНИХ ДАНА) 

 

_________________РАДНИХ ДАНА 

Модел и начин плаћања: 

Плаћање се врши на следећи начин: 

 Аванс 30%; 

 Остатак од 70% након завршетка 

услуге. 

Плаћање се врши у року од 45 дана од 

пријаве валидне фактуре. 

Рок важења понуде 
Понуђач је дужан да у понуди назначи 

Рок важења понуде. 

 

Уписати рок важења понуде ___________  
Рок важења понуде не може бити краћи од 

60 дана од дана отварања понуда 

 
                 Датум                                                                                                                Понуђач 

                                                                                                                  

    __________________________                                                       ___________________________________ 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде 

за сваку партију посебно. 
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2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ,  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

I 
II 

 
III 

р.б. 
Опис услуге: ПТ документација за израду решења новог трга код пијаце, 

део улица Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трг српских добровољаца  
цена (без ПДВ) 

1. КТ план  

2. Геомеханички елаборат  

4. ИДР  

5. ИДП  

6. ПЗИ  

ПДВ:  

УКУПНО са ПДВ (само за оне који су у систему ПДВ-а):  

 

 

                                                                                            ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                          

                                                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

                   

Упутство како да се попуни образац структуре цене:  
У колону III понуђач уписује цену без ПДВ. 

У ред „ПДВ“ понуђач уписује износ ПДВ – а . 

У ред „УКУПНО са ПДВ (само за оне који су у систему ПДВ-а)“ понуђач упусије цену са ПДВ – ом. 
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3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 

 

 

                Датум:                                                                                                           Понуђач 

                                                                                                 

 

___________________________                                                                     _________________________      
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

  

 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 

набавке – пројектна документација – ПТ документација за израду решења новог трга код пијаце, 

део улица Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трг српских добровољаца, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

         Датум:                                                                                                                         Понуђач 

                                                                                         

 

___________________________                                                                   _________________________ 

 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа 

у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције 

представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача  
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5. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ СТРУЧНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 

 
 

П О Т В Р Д А 
 
 
Општина/предузеће ___________________________________ из ____________ 

Наручиоцу: Град Кикинда из Кикинде Трг српских добровољаца 12 

издаје ову потврду ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке  Града Кикинда број 36/2019  и у 

друге сврхе се не може користити. 

Изјављујемо да је наведено предузеће успешно реализовало услуге пројектовања, квалитетно и 

уговореном року: 

 

1)_________________________________________ , капацитета: __________________у току 

______________год. у износу од________________________ динара, и наступало је 

_________________(самостално или заједничка понуда), број и датум уговора:_______________ 

 

2)_________________________________________ , капацитета: __________________у току 

______________год. у износу од________________________ динара, и наступало је 

_________________(самостално или заједничка понуда), број и датум уговора:_______________ 

 

3) )_________________________________________ , капацитета: __________________у току 

______________год. у износу од________________________ динара, и наступало је 

_________________(самостално или заједничка понуда), број и датум уговора:_______________ 

 

Напомена: Ову потврду ископирати за сваког наручиоца (уколико сте их имали више) за које сте 

вршили неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и исте 

приложите уз своју понуду. 

 

 

  Дана ______________                                             

              Потпис одговорног лица  

 

              _____________________ 
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6. Образац - Списак израђених пројеката за доказивање испуњавања услова 

пословног капацитета из тачке 2.1.1 
 

Р. 

бр. 
Назив пројекта  Наручилац 

Вредност 

пројекта 

Година 

завршетка 

1 2 3 4 5 

     

Укупна вредност пројеката наведених у табели: ___________________________ динара без ПДВ-а. 

 

Напомена:  
За сваки пројекат који је наведен у табели понуђач има обавезу да достави потврду наручиоца о успешно 

израђеном пројекту и копију одговарајуће дозволе за извођење радова према пројекту издате од стране 

надлежног органа, као и све остале доказе наведене у додатним условима пословног капацитета. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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7. Образац - Списак израђених пројеката за доказивање испуњавања услова 

пословног капацитета из 2.1.2 
 

Р. 

бр. 
Назив пројекта  Наручилац 

Површина трга 

обрађеног у 

пројекту 

Година 

завршетка 

1 2 3 4 5 

     

Укупан број израђених пројеката наведених у табели: _______ ком. 

 

Напомена:  
За сваки пројекат који је наведен у табели понуђач има обавезу да достави потврду наручиоца о успешно 

израђеном пројекту и копију одговарајуће дозволе за извођење радова према пројекту издате од стране 

надлежног органа, као и све остале доказе наведене у додатним условима пословног капацитета. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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8. Образац - Списак израђених пројеката за доказивање испуњавања услова 

пословног капацитета из тачке 2.1.3 
 

Р. 

бр. 
Назив пројекта  Наручилац 

Насеље у ком је 

предвиђена 

фонтана  

Година 

завршетка 

1 2 3 4 5 

     

Укупан број израђених пројеката наведених у табели: _______ ком. 

 

Напомена:  
За сваки пројекат који је наведен у табели понуђач има обавезу да достави потврду наручиоца о успешно 

израђеном пројекту и копију одговарајуће дозволе за извођење радова према пројекту издате од стране 

надлежног органа, као и све остале доказе наведене у додатним условима пословног капацитета. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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9. Образац - МОДЕЛ ПОТВРДЕ  за доказивање пословног капацитета понуђача 

 

_____________________________________  

     Назив наручиоца 

_____________________________________  

     Адреса  

 

Овим потврђујемо да је Понуђач  _________________________ из _______________ 

(заокружити облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) подизвођач) 

 

за наше потребе у функцији Наручиоца, квалитетно, према правилима струке и у уговореном року 

израдио следећу техничку документацију: 

 

_____________________________________________________________________________ 

(навести назив техничке документације) 

 

Навести предмет пројектовања/услуге (заокружи): 

 предмет пројектовања је реконструкција или појачано одржавање саобраћајница у насељима 
(грађевински пројекти саобраћајних површина тргова или раскрсница улица или општинских путева или 
државних путева). 

 предмет пројектовања је реконструкција или појачано одржавање трга у насељу. Урађени пројекат 
најмање садржи следеће делове техничке документације: пројекат архитектуре са архитектонским 
решењем партерног уређења, грађевински пројекат партерног уређења, пројекат хортикултурног 
уређења, пројекат јавног осветљења и пројекат саобраћајне сигнализације.  

 предмет пројектовања је изградња фонтане у насељу.  

површина трга обрађеног у пројекту _____ m
2
. 

Израђени пројекат је технички исправан и оверен је од стране техничке контроле (заокружи): 

  ДА  НЕ 

На основу пројекта је издата одговарајућа дозвола за извођење радова од стране надлежног органа 

(заокружи):  ДА  НЕ 

број уговора ____________________________ од _________________. 

вредност израђеног пројекта ____________________________ динара без ПДВ-а. 

година завршетка пројекта/услуге _______________. 

 

Ова Потврда се издаје ради учешћа на јавној набавци и у друге сврхе се не може користити.  

 

Контакт особа Наручиоца: ____________________________ телефон: ___________ 
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Датум ____________                        Потпис овлашћеног лица 

 

________________________ 

10. Образац - ОБРАЗАЦ КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

 

Р. бр. Опис 
Име и презиме 

запосленог/ангажованог лица 
Број личне лиценце 

1 2 3 4 

1. Инжењер 1   

2. Инжењер 2    

3. Инжењер 3   

4. Инжењер 4   

5. Инжењер 5   

6. Инжењер 6   

7. Инжењер 7   

8. Инжењер 8   

9. Инжењер 9   

10. Инжењер 10   

11. Инжењер 11   

12. Инжењер 12   

13. Инжењер 13   

14. Инжењер 14   

15. Инжењер 15   

 

Напомена: 
Понуђач је обавезан да за свако лице са лиценцом достави његову личну лиценцу и све остале доказе 

наведене у додатним условима кадровског капацитета. 

 

 
 

У _______________ дана _________ 2019. г. 

Потпис овлашћеног лица: 
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11. Образац - Списак израђених пројеката за доказивање испуњавања услова 

кадровског капацитета из тачке 3.1.3 и 3.2.3 
 

Р. 

бр. 
Назив пројекта  Наручилац 

Површина трга 

обрађеног у 

пројекту 

Година 

завршетка 

1 2 3 4 5 

     

Укупан број израђених пројеката наведених у табели: _______ ком. 

 

Напомена:  
За сваки пројекат који је наведен у табели понуђач има обавезу да достави потврду наручиоца о успешно 

израђеном пројекту и копију одговарајуће дозволе за извођење радова према пројекту издате од стране 

надлежног органа, као и све остале доказе наведене у додатним условима кадровског капацитета. 

 

 

У __________________, 

Потпис одговорног пројектанта: Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 
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дана _________ 2019.г. 

 

  

12. Образац - Списак израђених пројеката за доказивање испуњавања услова 

кадровског капацитета из тачке 3.2.4 
 

Р. 

бр. 
Назив пројекта  Наручилац 

Предмет 

пројектовања 

Година 

завршетка 

1 2 3 4 5 

     

Укупан број израђених пројеката наведених у табели: _______ ком. 

 

Напомена:  
За сваки пројекат који је наведен у табели понуђач има обавезу да достави потврду наручиоца о успешно 

израђеном пројекту и копију одговарајуће дозволе за извођење радова према пројекту издате од стране 

надлежног органа, као и све остале доказе наведене у додатним условима кадровског капацитета. 

 

 

У __________________, 

Потпис одговорног пројектанта: Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 
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дана _________ 2019.г.   

13. Образац - Списак израђених пројеката за доказивање испуњавања услова 

кадровског капацитета из тачке 3.3.3, 3.4.3, 3.4.4, 3.5.3, 3.6.3, 3.6.4 и 3.6.5 
 

Р. 

бр. 
Назив пројекта / услуге Наручилац 

Предмет 

пројектовања / 

услуге 

Година 

завршетка 

1 2 3 4 5 

     

Укупан број израђених пројеката наведених у табели: _______ ком. 

 

Напомена:  
За сваки пројекат који је наведен у табели понуђач има обавезу да достави потврду наручиоца о успешно 

израђеном пројекту и све остале доказе наведене у додатним условима кадровског капацитета. 

 

 

У __________________, 

Потпис одговорног пројектанта: Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 
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дана _________ 2019.г.   

 

14. Образац - МОДЕЛ ПОТВРДЕ  за доказивање кадровског капацитета 

понуђача 
_____________________________________  

     Назив наручиоца 

_____________________________________  

     Адреса  

 

Овим потврђујемо да је _________________________, број личне лиценце _______________ као 

одговорни пројектант за наше потребе у функцији Наручиоца, квалитетно, према правилима струке и 

у уговореном року израдио следећи пројекат/услугу: 

 

_____________________________________________________________________________ 

(навести назив техничке документације) 

 

Навести предмет пројектовања/услуге (заокружи): 

 предмет пројектовања je реконструкција или појачано одржавање (архитектонски пројекат 

партерног уређења) трга у насељу. 

 предмет пројектовања je реконструкција или појачано одржавање (грађевински пројекат 

партерног уређења) трга у насељу. 

 предмет пројектовања je реконструкција или појачано одржавање саобраћајница у насељима 

(грађевински пројекти саобраћајних површина тргова или раскрсница или улица или 

општинских путева или државних путева. 

 предмет услуге је израда инжењерске подлоге (катастарско топографски план) за потребе израде 

пројеката саобраћајница (грађевински пројекти саобраћајних површина тргова, раскрсница, 

улица или општинских путева или државних путева) у насељима. 

 предмет пројектовања је стална саобраћајна сигнализација за саобраћајнице у насељима (тргови 

или раскрснице или улице или општински путеви или државни путеви).  

 предмет пројектовања је канделаберско јавно осветљење саобраћајница у насељима. 

 предмет пројектовања су хидротехничке инсталације (водовод). 

 предмет пројектовања су хидротехничке инсталације (атмосферска канализација). 

 предмет пројектовања су хидротехничке инсталације (канализација употребљених вода). 

површина трга обрађеног у пројекту _____ m
2
. 

Израђени пројекат је технички исправан и оверен је од стране техничке контроле (заокружи): 

  ДА  НЕ 

На основу пројекта је издата одговарајућа дозвола за извођење радова од стране надлежног органа 

(заокружи):  ДА  НЕ 

година завршетка пројекта/услуге _______________. 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за отворени поступак ЈН бр88/2019 

 

 

Ова Потврда се издаје ради учешћа на јавној набавци и у друге сврхе се не може користити.  

 

Контакт особа Наручиоца: ____________________________ телефон: ___________ 

 

 

Датум ____________         Потпис овлашћеног лица 

 

 

                                                                                           ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за отворени поступак ЈН бр88/2019 

 

 

VI МОДЕЛ УГОВОРА 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД КИКИНДА 

БРОЈ: _________________ 

ДАНА: ________________. године 

КИКИНДА 

 

М О Д Е Л   У Г О В О РА 

 

Закључен дана ______________. године, између: 

 

Града Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,   

ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,  

коју заступа Павле Марков, градоначелник (у даљем тексту: наручилац)  

      и 

________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,  

ПИБ: _______________, Матични број: ___________________  

Број рачуна:________________, Назив банке: 

кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: вршилац услуге). 

 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују да је Наручилац спровео поступак јавне набавке услуге израде - 

Пројектна документација – ПТ документација за израду решења новог трга код пијаце, део 

улица Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трг српских добровољаца, ЈН бр. 88/2019 по позиву 

објављеном на Порталу јавних набавки од **.****.2019. године  и изабрао Извршиоца као 

најповољнијег понуђача. 

 

Члан 2. 
Овим уговором Наручилац поверава, а Извршилац прихвата да изради пројектна документација – 

ПТ документација за израду решења новог трга код пијаце, део улица Бранка Радичевића и 

Доситејеве, део Трг српских добровољаца 
 (у даљем тексту: Пројекат) према усвојеној понуди Извршиоца број _________ од 

_____.______.2017. године, која је саставни део овог уговора. 

Садржај, методологија и поступак израде и усвајања, темељиће се на Закону о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 

145/2014), Правилнику о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015),  подзаконским актима, као и на 

другим прописима од значаја за израду пројектно-техничке докуменатције.  

Обавезе вршиоца услуге: 

 Да услугу врши према пројектним задацима датим у спецификацији; 
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 Да врши измене документације у складу са писаним захтевима Наручиоца; 

 Да именује руководиоце израде предметне документације; 

 Да изврши регистрацију сваке фактуре у Трезору, у складу са Законом и подзаконским 

актима; 

 Да прибави све КТ подлоге потребе за израду пројектне документације, 

 Да услугу врши у складу са Законом и подазконским актима који регулишу област 

пројектовања. 

 

 

Члан 3. 
Уговорне стране утврђују да цена за изршење услуга из члана 1. Уговора износи укупно 

_______________ РСД-а без ПДВ-а односно _______________ РСД-а са ПДВ-ом,  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.  

 

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши  на следећи начин: 

- Аванс – плаћање 30% од уговорене вредности, након предаје банкарске гаранције за повраћај 

авансног плаћања. 

- Остатак од 70% након завршетка услуге. 

Плаћање се врши у року од 45 дана од предаје регистроване фактуре. 

 

 

Члан 5. 
Уговорени рок за израду ПТ износи __________ (максимално 90 радних дана) од дана писаног 

увођења у посао. У уговорени рок се не рачуна време потребно за исходовање локацијских услова, 

доношење одлука Комисије за планове, издавање грађевинске дозволе, и остало време потребно за 

исходовање исправа у управном поступку.  

Уговорени рок се може продужити на захтев понуђача, стим што је понуђач дужан да уз захтев за 

продужење рока приложи одговарајуће доказе за продужење рока. 

 

 

 

Члан 6. 
 

Извођач ће доставити наручиоцу при потписивању овог Уговора банкарску гаранцију за 

повраћај авансног плаћања  у износу од 30% од укупне вредности уговора (са ПДВ-а), са роком 

важења 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Поднета банкарска гаранција не може да 
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садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 

решавање спорова.  

 Изабрани понуђач се обавезује да при закључењу уговора, преда наручиоцу банкарску гаранцију за 

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

гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-

а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако 

се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију 

за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима 

и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

 

 

Члан 7. 
Извршилац се обавезује да преда Наручиоцу оверену и пројектно-техничку у довољном броју 

примерака (најмање 3 примерака у графичком облику и  у електронском облику), као и сву пратећу 

документацију у графичком и електронском облику. 

Извршилац је дужан да предметну  пројектно-техничку документацију уради стручно и савесно по 

правилима струке за ту врсту посла.  

Извршилац се обавезује да извештава Наручиоца о активностима и резултатима у свим фазама 

извршења овог Уговора, а најмање једном у 30 дана. 

Израђена документација постаје интелектуална својина Града Кикинде, и уколико дође до измене 

архитектонског решења, град даје сагласност на измене. 

 

Члан 8. 
Уколико Извршилац не преда предметни пројекат у уговореном року, не поднесе извештај из чл. 6. 

овог Уговора или не отклони недостатке на које му је писаним путем указао Наручилац, дужан је да 

плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене вредности за сваки дан 

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

 

Члан 9. 
Уколико се уоче недостаци на израђеној документацији о истим ће Наручилац сачинити 

записник/или извештај и предати га одговорном лицу Извршиоца, заједно са предлогом мера за 

отклањање уочених недостатака. 

Наручилац ће без одлагања упутити писани захтев Извршиоцу за отклањање недостатака заједно са 

предложеним начином отклањања истих. 

Извршилац је дужан да поступи по примедбама, односно уоченим недостацима који се  утврде, у 

роковима прописаним Законом о планирању и изградњи.  

 

Члан 10. 
Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор у следећим случајевима: 

- Извршилац касни са извршењем посла дуже од 15 календарских дана без претходно достављеног 

оправданог разлога, 

- Извршилац не поднесе извештај из чл. 7. ст. 3. овог Уговора ни после писмене опомене наручиоца, 
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- Извршилац не отклони недостатке на које му је писаним путем указао наручилац, те недостатке не 

отклони у року који је одредио Наручилац, или при отклањању недостатака, не поступи према 

упутству наручиоца. 

Уговор се раскида писаном изјавом којом Наручилац обавештава Извршиоца о разлозима за 

раскидање Уговора. 

У случају да дође до раскида Уговора пре завршетка посла, заједничка комисија ће сачинити 

записник о спроведеним активностима до момента раскидања Уговора. 

Извршилац је дужан да преда Наручиоцу све делове предметног пројекта, које је израдио до момента 

раскида Уговора и све остале резултате до којих је дошао извршењем Уговора. 

Наручилац је дужан да Извршиоцу плати износ сразмеран услугама извршеним до момента раскида 

Уговора. 

 

Члан 11. 
Захтев за продужење рока Извршилац писмено подноси Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од сазнања 

за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетка услуга.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну 

писмени споразум.  

Ако Извршилац падне у доцњу са извршењем услуга, нема право на продужење уговореног рока због 

околности које су настале у време доцње.  

 

Члан 12. 
 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извршилац се 

обавезује да продужи важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен 

рок извршења уговорне обавезе и ако га о томе Наручилац писмено не опомене. 

 

Члан 13. 
Уколико због пропуста Извршиоца дође до продужења рокова Наручилац има право уновчити 

банкарске гаранције   из члана 6. Уговора. 

Ако је  Наручилац због закашњења у извршењу услуга претрпео штету која је већа од износа 

уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног 

износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.  

 

Члан 14. 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршење услуге не 

одговара прописима или стандардима за ту врсту посла и понудом Извршиоца, а Извршилац није 

поступио по примедбама Наручиоца.  

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој 

уговорној страни, уз отказни рок од 15 дана. 

 

Члан 15. 
Извршилац одговара за недостатке изведених услуга који су наступили као последица позитивних 

законских прописа, стандарда и правила струке. 

 

Члан 16. 
Извршилац ће део уговореног посла извршити преко подизвођача: 
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1.1. Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, 

ПИБ_____________________, матични број _______________.  

1.2. Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ 

_____________________, матични број _______________.  

Извршилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за посао 

извршен од стране подизвођача, као да га је сам извео.  

 

Члан 17. 
Накнадне услуге су услуге које нису уговорене а које су нужне за испуњење овог уговора, те уколико 

Наручилац и Извршилац захтевају да се изведу, није их потребно посебно уговорити, ваћ се 

извршавају у склопу уговорене цене. 

 

Члан 18. 
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и 

изградњи објеката и Закона о облигационим односима.  

 

Члан 19. 
Прилог и саставни део овог уговора је понуда Извршиоца, заведена код наручиоца под бројем  

****од ***.****.2019. године. 

 

Члан 20. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове по овом уговору рашавају  споразумно у духу 

добре пословне сарадње, а у колико спор намогу решити споразумно уговарају надлежност стварно 

надлежног суда. 

 

Члан 21. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.  

 

Члан 22. 
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, четири  примерка за Наручиоца и  два примерка 

за Извршиоца. 

 

 

 

      ГРАД КИКИНДА                                           _________________________ 

        градоначелник                                                          

        Павле Марков                                                        _________________ 

 
                                                      ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                                   
                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 
                   
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 
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референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке.  

Понуђач може модел уговора само потписати и тиме потврђује да прихвата наведени 
модел.
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страна 47 од 54 
 

  VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
 

1. ЈЕЗИК: 

            Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА: 
 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

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

отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

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

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку услуге – ПТ документација за израду решења новог трга код пијаце, део 

улица Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трг српских добровољаца ЈН 88/2019- НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.12.2019 године до 

11 часова. 

 

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ПО ПАРТИЈАМА: 
Понуда по партијама није могућа. 

 

4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО ВАРИЈАНТАМА: 
Подношење понуда по варијантама није дозвољено.  

 

5. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ: 
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Кикинда, Трг српских 

добровољаца 12, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге – ПТ документација за израду решења новог трга 

код пијаце, део улица Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трг српских добровољаца 88/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге – ПТ документација за израду решења новог трга код 

пијаце, део улица Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трг српских добровољаца 88/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге – Пројектна документација – ПТ документација 

за израду решења новог трга код пијаце, део улица Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трг српских 

добровољаца  88/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге ПТ документација за израду решења новог 

трга код пијаце, део улица Бранка Радичевића и Доситејеве, део Трг српских добровољаца 88/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Конкурсна документација за отворени поступак ЈН бр. 88/2019 

страна 48 од 54 
 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести 

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
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6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ 

ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ: 
 На основу члана 87. став 3. Закона о јавним набавкама 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 то лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 
 Понуђач у понуди наводи да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и 

наводи назив и седиште подизвођача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће 

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

извршити преко подизвођача. 

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

утврђивања испуњености услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе из поступка јавне набавке, 

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

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

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова  

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне 

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона понуђач може 

доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

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

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. 

На ову одлуку наручиоца понуђач има право приговора. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 
 Понуду може поднети група понуђача-заједничка понуда. 

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

поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.  

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно 

и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавзно 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 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају наручиоцу неограничено солидарно. 

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

понуду у име задругара. 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

 

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 
 

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

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Плаћање се врши у року од 45 дана од дана 

испрстављања регистроване фактуре у Трезору. 

Плаћање се врши на следећи начин: 

 Аванс– плаћање 30% од вредности уговора, након предаје банкарске гаранције за 

повраћај авансног плаћања. 

 Остатак од 70% након завршетка услуге. 

 Плаћање се врши у року од 45 дана од предаје регистроване фактуре. 

9.2. Захтев у погледу рока: Максимално 90 радних дана од дана писаног увођења у посао. 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.  

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде.  

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

продужење рока важења понуде.  

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

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

ПОНУДИ: 

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

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

узимати у обзир цена без ПДВ. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и сви други трошкови. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Цена се исказује у динарима. Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора 

и неће подлегати променама током извршења уговора ни из каквог разлога. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

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

одвојено искаже у динарима. 

 

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

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА: 
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I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

  
Оригинално писмо о намерама банке, да ће уколико дође до закључења уговора понуђачу издати 

безусловну и плативу на први позив банкарску гаранцију за: 

- добро повраћај авансног плаћања у висини од 30% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком 

важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење услуге. 

 

II Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави, а најкасније у року од 7 
дана од дана потписивања истог, преда Наручиоцу 
 банкарску гаранцију повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 30% 
вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење услуге. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
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.  
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ: 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

ПЛАНОВА, ОДНОСНО ЊЕНИХ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И 

ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ: 

 Не постоји таква документација. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА: 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на е-

mail javne.nabavke@kikinda.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке 

и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде. За сва документа која буду примљена од стране наручиоца након радног времена (од 8.00 до 

15.00 часова), сматраће се да су примљена првог следећег радног дана.  

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

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

интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 88/2019“. 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА: 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 

понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 

Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

 

16. КOРИШЋEЊE ПAТEНТA И OДГOВOРНOСТ ЗA ПOВРEДУ ЗAШТИЋEНИХ ПРAВA 

ИНТEЛEКТУAЛНE СВOJИНE ТРEЋИХ ЛИЦA: 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

17. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

 Приликом сачињавања понуде, понуђач није у обавези да употребљава печат 

 

18. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА: 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.  

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

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, на е-mail 

javne.nabavke@kikinda.org.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 

права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 

захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним 

набавкама 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 горе наведеног рока, сматраће се благовременим уколико 

је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

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

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 

истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права сходно члану 151. Закона садржи: 

 Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт 

 Назив и адресу наручиоца 

 Податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца 

 Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке 

 Чињенице и доказе којима се повреде доказују 

 Потврду о уплати таксе из члана 156. Закона 

 Потпис подносиоца 
Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу од 60.000,00 динара. 

 

Као доказ о уплати таксе, сходно Упутству Републичке комисије, прихвата се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН мора да 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. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

заштиту права;  

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  
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(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. 

 

Упутство се може преузети са web адресе 

  http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html  

 

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

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

