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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем 

тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/15 и 41/2019), Правилника о ближем уређивању 

поступка јавних набавки НАРУЧИОЦА Општинске управе општине Апатин бр. 110- 13 / 2016-II од 2. фебруара 2016. 

године, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке и Решења о образовању Комисије за спровођење отвореног 

поступка јавне набавке –  6/2020, Бр, 404-7/2020-II од  23. јануара 2020. године, припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку радова 

ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ 

ЈН бр. 6/2020 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
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II 
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контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу  

 Наручилац: Општина Апатин 

 Адреса: ул. Српских владара 29 

 ПИБ:  101269416 

 Матични број: 08350957 

 Интернет страница: www.soapatin.org 

 

2. Врста поступка јавне набавке  

 Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 На поступак јавне набавке примењиваће се: 

 Закон о јавним набавкама 

 Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама 

 и други релевантни прописи који се односе на предмет јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке  

 Предмет јавне набавке бр. 6/2020 – набавка радова –  ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ 

Назив и ознака из општег речника набавки:  

 ОРН:  45236000 Радови на површинском слоју 

 45236110 Радови на површинском слоју за спортске терене 

   45236210 Радови на површинском слоју за дечија игралишта 

         37535200 Опрема за дечија игралишта 

  

Јавна набавка није обликована по партијама.  

 

4. Циљ поступка –  назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног 

споразума 

 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  

 

 Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

 Не спроводи се електронска лицитација. 

 

Напомена уколико је јавнна набавка резервисана јавна набавка  

 

Предметна јавна набавка није резервисана јавна набавка у смислу Закона.  

 

6.  Контакт (лице или служба)  

Особе за контакт: (радно време наручиоца је од 7,00 до 15,00 часова)                  

Нађа Вујовић,                    nadja.vujovic@apatin.rs 

Снежана Радмановић Пејић,        apadir@soaptin.org 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 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 И СЛ. 

 

1. Врста радова 

 

ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ 

 

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 

 

Врста, опис, количина радова и Предмер радова која су предмет јавне набавке дати су у Обрасцу 2 који је 

саставни део конкурсне документације 

 

Рок за извођење радова не може бити дужи од 180 (стоосамдесет)  календарских дана од дана увођења у 

посао. 

Понуда у којој је назначено супротно, односно уколико је понуђен рок за извођење радова који је дужи од 180 дана 

од дана увођења у посао, одбиће се као неприхватљива. 

 

Гарантни рок: Минимални гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од законском минимума од 2 

(две) године, рачунајући од дана потписивања записника о примопредаји радова. За уграђене материјале важи 

гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Инвеститору.  

Понуда у којој је назначено супротно, односно уколико је понуђен гарантни рок краћи од наведеног, одбиће се као 

неприхватљива. 

 

Место  извођења радова:  Место извођења радова је Апатин, урб. блок112, кат.парц.2172/1 к.о. Апатин  

 

ОБАВЕЗАН ЈЕ ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ  

О извршеном обиласку локације, сачињава се и потписује се од стране овлашћеног лица Понуђача Образац 6 – 

Изјава о обиласку локације, која је саставни део ове  конкурсне документације. 

Потребно је и обавезно да се, у циљу сачињавања понуде, понуђачи увере у све услове градње, техничку 

документацију, стекну комплетан увид и изврше обилазак локације ради давања одговарајуће понуде  у периоду од 07,00  

до 15,00 часова, уз претходну најаву.   

Особe за контакт:  Нађа Вујовић, е-маил: nadja.vujovic@apatin.rs 

                                   Снежана Радмановић Пејић, е-маил:  apadir@soaptin.org,  

Понуда понуђача који не достави потврду о обиласку локације, ће се одбити и сматрати непотпуном јер је 

обилазак локације обавезни захтев из конкурсне документације. 

 

Понуђена и уграђена опрема треба да испуњава захтеве стандарда SRPS EN 1176 и SRPS EN 1177, односно 

опрема мора да задовољава прописане стандарде из Правилника о безбедности дечијих игралишта (члан 11). 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави документацију из које произилази испуњеност захтеваних стандарда.   

 

Окончана ситуација издаће се тек након добијања Позитивног извештаја о првом прегледу и Сертификата 

о безбедности.   

 

 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Техничку  документацију за извођење радова ИЗГРАДЊЕ ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ чини: 

ПЗИ : ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА (јавна чесма, јавна расвета, атмосф. 

канализација са пешачким приступима и стазама, надстрешнице већa од  20 м
2
)  

Главни пројектант  Наранџић Д. Љубиша, дипл.инг.грађ. 

Увид у пројекат је могуће извршити сваког радног дана, у периоду од 07ч до 15ч уз претходну најаву од 2 (два) дана путем 

писаног захтева на меил адресу: (контакт особе: Нађа Вујовић, nadja.vujovic@apatin.rs, Снежана Радмановић Пејић 

apadir@soaptin.org 

Лице задужено за обилазак локације и потврду истог је Оливера Јовановић, меил: olivera.jovanovic@apatin.rs 

Комплетан ПЗИ понуђачи могу прегледати на следећем линку: https://www.dropbox.com/s/vyf7x0o4dwkm5sz/PZI.rar?dl=0 

Планови су је наведени у техничкој спецификацији. 

 

mailto:nadja.vujovic@apatin.rs
mailto:apadir@soaptin.org
mailto:nadja.vujovic@apatin.rs
mailto:apadir@soaptin.org
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. 

ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у 

следећој табели, и то: 

 

 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 

 

 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда.  

 

 

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре 

(Напомена: Уколико уверење Основног суда не 

обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, потребно је 

поред уверења Основног суда доставити И 

УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног 

лица, којом се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита); 2) Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано 

за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико 

понуђач има више законских заступника дужан је 

да достави доказ за сваког од њих. Предузетници 

и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (захтев се 

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) 

ЗЈН); 
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може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта). Докази не могу бити 

старији од два месеца пре отварања понуда;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или 

потврда Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације. Докази не могу 

бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

 

 

 

Доказ: Изјава понуђача (Образац 5 из конкурсне 

документације)  

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) ЗЈН); 

 

 

 

 

4. 

 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ  

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне 

набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин 

дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

Доказ финансијског капацитета наручилац ће 

проверити увидом у регистар на сајту Народне 

банке Србије и увидом у објављене финансијске 

извештаје на сајту Агенције за привредне 

регистре (ако финансијски извештаји нису 

објављени, понуђач је дужан да 

доставиодговарајуће доказе – финансијске 

извештаје – билансе успеха за оне године за које 

биланс успеха није објављен);  

  

 

 

Доказ пословног капацитета – 

потврде/референце наручиоца, којима се 

потврђује да је понуђач у периоду од претходне 

три године до дана истека рока за подношење 

понуда квалитетно и без недостатака извео 

радове на изградњи најмање три дечијa 

игралишта, од чега најмање једно игралиште у 

складу са Правилником о безбедности дечијих 

игралишта, за које су издати Позитиван 

извештај о првом прегледу и Сертификат о 

безбедности; (дат образац у конкурсној 

документацији, Образац 8 ) 

 

Позитиван извештај о првом прегледу и 

Сертификат о безбедности;   

 

Сертификат о стандарду менаџмента 

управљања квалитетом SRPS ISO 9001: 2015;  

 

 

 

Доказ техничког капацитета - Извод из пописне 

листе за опрему у власништву; копија уговора о 

закупу или лизингу са копијом пописне листе 

власника за опрему која није у власништву 

понуђача; за камионе и извод из читача 

саобраћајних дозвола и фотографија 

регистрационе налепнице;  

 

 

 

 

Доказ кадровског капацитета: 

За лица која су у радном односу код понуђача 

испуњеност услова кадровског капацитета 

доказује се: 

• Копијом уговора о раду 

• М обрасцем пријаве, одјаве и 

промене у току осигурања 

 

 

 

 

Да је понуђач у периоду од претходне три 

године до дана истека рока за подношење 

понуда остварио приход од продаје, у  

минималном износу од 50.000.000,00 динара.   

 

Да понуђач  у последњих шест месеци  до дана 

истека рока за подношење понуда  није био у 

блокади.  

 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

Да је понуђач у периоду од претходне три 

године до дана истека рока за подношење 

понуда квалитетно и без недостатака извео 

радове на изградњи најмање три дечијих 

игралишта, од чега најмање једно игралиште у 

складу са Правилником о безбедности дечијих 

игралишта, за које су издати Позитиван 

извештај о првом прегледу и Сертификат о 

безбедности.  

 

 

 

 

 

 

 

Да понуђач има уведен стандард менаџмента 

управљања квалитетом SRPS ISO 9001: 2015.  

 

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Да у тренутку подношења понуде располаже 

следећом опремом и машинама потребним за 

извођење радова  

- Теретно возило за превоз радника и алата 

носивости до 1t-2 комада 

- Доставно возило минималне носивости 1,5t- 1 

комад 

- Камион кипер максималне носивости 3t-1 

комад  

- Вибрирајућа  жаба од 225 до 250 кг– 1 ком 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 
Да понуђач у тренутку подношења понуде 

располаже довољним  кадровским  капацитетом  

уколико  има запослених на неодређено и/или 

одређено време или радно ангажована (сходно 

чл. 197-202. Закона о раду), минимално 10 
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извршилаца, од којих су: 

- најмање један дипломирани инжењер који 

поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то : лиценцу 412 или 410 или 411-који 

ће решењем бити именован за одговорног 

извођача радова 

- најмање једно лице које ће обављати послове 

безбедности и здравља. Лице ангажовано на 

пословима БЗНР треба да поседује Уверење о 

положеном стручном испиту издато од стране 

Министарства рада и социјалне политике –

Управа за безбедност и здравље на раду и треба 

да буде решењем именовано од извођача радова 

за послове БЗНР за све времее трајања изградње 

игралишта у блоку 112 у Апатину. 

 

За лица која су ангажована путем 

уговора о ПП пословима, понуђач испуњеност 

услова кадровског капацитета доказује са: 

• Копијом уговора о 

привременим и повременим пословима 

За лица која су ангажована путем 

уговора о допунском раду, понуђач испуњеност 

услова кадровског капацитета доказује са: 

• Копијом уговора о допунском 

раду 

За лица која су ангажована по неког другом 

правном основу у складу са одредбама ЗОР, 

понуђач испуњеност услова кадровског 

капацитета доказује са: 

• Копијом уговора и М обрасцем. 

 

За дипломиране инжењере обавезно се 

доставља и важећа копија лиценце издата од 

стране Инжењерске коморе Србије или 

надлежног министарства у складу са одредбама 

Закона о планирању и изградњи.  

 

За лице ангажовано на пословима БЗНР 

обавезно се доставља важећа копија Уверења о 

положеном стручном испиту издате од стране 

Министарства рада и социјалне политике –

Управа за безбедност и здравље на раду 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу 

обавезних услова под редним бр. 1. до 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу додатних услова, понуђач доказује достављањем доказа наведених у табели.   

 

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

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 

одговарајуће доказе из табеле.  

 

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

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

 

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. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова.   

 

Наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда изврши и непосредан увид код понуђача, односно 

његовог подизвођача.  

  

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају 

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

 

Све изјаве морају да буду потписане 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.  

 

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

органа.  
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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. 

 

  

 

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

 

1. Критеријум за доделу уговора 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  

 

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

понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова. 

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

уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 

понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само 

оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок за завршетак радова. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве   о поштовању обавеза из члана 75. став 2. закона (Образац 5); 

6) Образац Изјаве понуђача о обиласку локације и извршеним увидом у пројектно техничку документацију  

(Образац 6) 

7) Образац референтне листе (Образац 7) 

8) Потврда о реализацији раније закључених уговора  (Образац 8)   
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ОБРАЗАЦ 1 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр. 6/2020 

  

ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ  

 

 

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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 
1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи 

број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико 

има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 6/2020 13/68 

  

 

5) ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА  
 

ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ 

 број: 6/2020 
  

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

______________ динара  

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

_______________ динара  

 Рок и начин плаћања, 

(у року од 45 дана по испостављеним ситуацијама) 

 

 

45 дана 

 

Рок важења понуде, 

(не краћи од 90 дана, од дана отварања понуда). 

 

 

 

 

________ дана од дана отварања 

понуда  

 

Рок извођења радова, (не дужи од 180 дана од дана 

увођења извођача у посао) 

 

 

______ дана од дана увођења у 

посао  

 

Гарантни период, (не краћи од 2 године за радове, а за 

уграђену опрему према гаранцији произвођача, рачунајући 

од дана извршења уговора)  

 

 

 

____ месеци (за радове) од дана 

примопредаје радова   

 

Место извршења радова, Апатин, урб.блок 112 кат.парц.2172/1 к.о. Апатин 

 

 

 

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 

и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити и потписати образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ 2 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

НАРУЧИЛАЦ: Општина Апатин, Српских владара 29, Апатин     

ОБЈЕКАТ : Дечије игралиште у блоку 112 

МЕСТО ГРAДЊЕ: Апатин, урб.блок 112, кат.парц. 2172/1 к.о. Апатин     

      

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

Пос. 

пред. 
ОПИС јед. мере Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

 

 

         

01-00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ              

01-01 Геометарско премеравање парцеле, обележавање 

свих каракеристичних тачака на парцели, 

постављање ознака и њихово чување од оштећења и 

обнављање током изградње. Обележавање 

регулационих нивелационих и грађевинске линије и 

сви остали радови на обележавању потребних 

делова за изградњу игралишта.              

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

    м² 1,706.00          

01-02 Демонтажа постојећих дечијих справа и опреме 

(љуљашка, две клацкалица, три пењалице...). 

Металну конструкцију пажљиво одвојити од 

темеља и одвести на локацију до 5 км коју одреди 

Наручилац.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 6.00          
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01-03 Вађење и уклањање бетонских темеља 

справа.Ценом је обухваћено вађење, по потреби 

разбијање, утовар у возило и одвоз на депонију коју 

одреди наручилац до 5км удаљену.              

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 15.00          

01-04 Уклањање дечијег пешчаника површине цца 24 м². 

Ценом је обухваћено вађење, по потреби разбијање 

бетонског оквира, утовар у возило и одвоз на 

депонију коју одреди наручилац до 5км удаљену.              

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 1.00          

01-05 Рашчишћавање терена од постојећих стабала, 

растиња који се налазе у зони игралишта. Стабла и 

растиње након вађења или сече сложити на место 

које одреди Наручилац.              

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

  -пречника до 10 цм ком 3.00          

  -пречника преко 10 цм ком 1.00          

  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ              

               

02-00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ              
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02-01 

Машинско чишћење терена и скидање површинског 

слоја хумуса у дебљини цца д=40цм, до апсолутне 

коте 84.60. Ископ радити према планираним 

падовима, са тачношћу +-2цм.Ископану земљу 

утоварити у камион и одвести на градску депонију 

удаљену цца 5км. Пре почетка ископа снимити коте 

терена,  обрачун ископа радити према снимљеним 

котама. Ископ извести према пројекту и датим 

котама. Количина ископа је рачуната са косим  

отсецањем страна. Употребљив хумус, за завршну 

обраду (250 м³), одвојити на  посебну депонију, што 

улази у цену. Део земље (цца 120м3) депоновати на 

парцели и користити за насипање (земљане 

структуре) и за разастирање на парцели. Овом 

позицијом је обухваћена површина под објектом 

проширена за цца 1,00м.   

            

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 682.00          

02-02 Планирање, ваљање и набијање подтла 

механизованим средствима - ваљцима, са тачношћу 

+-1цм. Модул стишљивости МС =20МПа, мереног 

кружном плочом фи30цм.             

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

    м² 1,564.00          

02-03 
Ручни ископ дрнажних канала. Канали су 

трапезастог пресека. Ширина дна је 30 цм. 

Странице су у нагибу 2:1. Дубина је до 1,2м.Ценом 

је обухваћен ископ земље, утовар у возило и одвоз, 

као и планирање и набијање дна канала. 
            

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 38.00          
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02-04 
Ископ канала за инсталацију водовода и 

канализације. Ископ се врши 70% машински и 30% 

ручно. Ширина ископа је до 60 цм, а дубина до 1,5 

м.Ценом је обухваћен ископ са одбацивањем земљ 

1,0 м и планирање и набијање дна , као и 

затрпавање након постављања цеви. 
            

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 38.00          

02-05 Набавка, довоз, насипање и машинско набијање 

мајданског песка  у слоју просечне дебљине до 

10цм.Набијање извести до потребне збијености, 

модул стишљивости 35 МПа.             

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 142.00          

02-06 Набавка, довоз, насипање и  набијање  песка  у 

слоју просечне дебљине до 10цм испод цеви 

инсталација и 20 цм преко цеви.Набијање извести 

до потребне збијености.             

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 36.00          

02-06 Набавка, довоз, насипање и машинско набијање 

мешавине шљунка и песка (1:1) испод подова, у 

слоју укупне дебљине до 20цм.Набијање извести до 

потребне збијености, модул стишљивости 50 МПа.             

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 284.00          
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02-07 Набавка, довоз, насипање и ручно набијање 

туцаника гранулације 15-50 мм у дренажним 

каналима  у слоју просечне дебљине до 20цм.На 

бетонску подлогу након постављања дренажне 

цеви, врши се насипање туцаника.Набијање извести 

до потребне збијености и након тога поставити слој 

геотекстила пре насипања следећег слоја из поз. 02-

05.             

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 6.00          

02-08 Разастирање хумуса (одвојеног од ископа) са 

планирањем и набијањем око објекта након 

завршетка радова.             

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

    м² 1,000.00          

02-09 Утовар и одвоз вишка земље на депонију до 5 км.              

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 312.00          

  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ              

               

03-00 БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ              

03-01 Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских 

ивичњака 12/18 цм постављених на бетонској греди 

(МБ 30), према детаљу из пројекта.              

 

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.              

    м¹ 125.00          

03-02 
Израда застора на платоу велике настрешнице од 

вибропресованих непигментисаних бехатон плоча 

дебљине д=6цм, постављеног на слоју речног песка 

дебљине д=3цм, према типу из пројекта, односно по 

избору инвеститора. Радове изводити у свему према 

стандарду, односно опште техничким условима. 
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  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

    м² 189.00          

03-03 
Израда застора на  пешачким површинама од 

вибропресованих бехатон плоча у црвеној боји 

дебљине д=6цм, постављеног на слоју речног песка 

дебљине д=3цм, према типу из пројекта, односно по 

избору инвеститора. Радове изводити у свему према 

стандарду, односно опште техничким условима. 
            

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

    м² 125.00          

03-04 

Бетонирање  темеља самаца  (за налегање справа и 

опреме) од армираног бетона МБ 30. 

Димензије "глава" 40x40x70цм. Бетонску масу 

прописно уградити и неговати. У свему према 

детаљима и упутствима произвођача опреме. Ценом 

је обухваћена поред уграђеног бетона и сва 

потребна оплата, као и уградња анкера који се 

посебно обрачунавају. 

            

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 15.00          

03-05 
Набавка материјала и бетонирање пода партера на 

предходно припремљеној подлози од мешавине 

шљунка и песка (модул стишљивост 50 МПа). На 

тампон се уграђује бетон МБ 20 д=10 цм у 

падовима 0,5% датим пројектом. Ценом је 

обухваћена и сва потребна оплата као и израда 

дилатација у површинама до 25 м². 
            

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

    м² 966.00          
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03-06 

Бетонирање  подлоге дренажних цеви бетоном МБ 

15. Пресек подлоге је трапезни са косим горњим 

странама у нагибу 1:3, у свему према детаљу. 

Бетонску масу прописно уградити и неговати. 

Ценом је обухваћена поред уграђеног бетона и сва 

потребна оплата. 

            

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 14.00          

03-07 
Набавка, машинско исправљање, сечење и савијање 

и ручна монтажа глатког ГА и ребрастог бетонског 

гвожђа РА   и арматурне мреже МАГ 500/560 

укључујући потребна украјања и савијања. 
            

 

  Обрачун по кг комплет изведене позиције.              

    кг 600.00          

  БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ              

               

04-00 ГУМЕНИ ПОДОВИ              

04-01 
Набавка и постављање гумених подова од 

рециклиране гуме типа ФЛЕXО МАТИЦ или 

одговарајућих. Плоче су димензија 500x500 мм 

дебљине 40 до 80 мм у боји по избору Наручиоца. 

Плоче се постављају на бетонску подлогу 

лепљењем полиуретанским једнокомпоненталним 

лепком према упутству произвођача. 
            

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

  - 40 мм м² 187.00          

  - 50 мм м² 78.50          

  - 60 мм м² 587.00          

  - 80 мм м² 113.00          
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04-02 Набавка и постављање фазонских комада (ивичњака 

и прелазни комади) од рециклиране гуме типа 

ФЛЕXО МАТИЦ или одговарајућих у боји по 

избору Наручиоца. Комади се постављају на 

бетонску подлогу лепљењем полиуретанским 

једнокомпоненталним лепком према упутству 

произвођача.             

 

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.              

  ИВИЦА за бетонске површине ( 1000 x 250 x 40мм ) м¹ 182.00          

  ИЗДИГНУТА ИВИЦА ( око бетонских површина) ( 

1000 x 250 x 40 мм) м¹ 90.00         

 

  ГУМЕНИ ПОДОВИ              

               

05-00 БРЕГОВИ И УВАЛЕ              

05-01 Машински ископ земље за будуће увале.  Ширина 

ископа је до 3,0 м, а дубина до 1,5 м.Ценом је 

обухваћен ископ са одбацивањем земљ 1,0 м и 

планирање и набијање дна .             

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 32.00          

05-02 Ископ земље за тракасте темеље. Ископ се врши 

70% машински и 30% ручно. Ширина ископа је до 

60 цм, а дубина до 1,5 м.Ценом је обухваћен ископ 

са одбацивањем земљ 1,0 м и планирање и набијање 

дна .             

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 120.00          

05-03 Бетонирање тампон слоја дебљине д=5 цм, 

неармираним бетоном МБ15 испод  темељних 

трака.              

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

    м² 79.00          
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05-04 Бетонирање тракастих темеља армираним  бетоном 

МБ 30. Димензије 60x40. Бетонску масу прописно 

уградити и неговати. Ценом је обухваћена поред 

уграђеног бетона и сва потребна оплата као и 

арматура до 60 кг/м³.             

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 32.00          

05-05 Бетонирање зида д=20цм од армираног бетона МБ 

30. Бетонску масу прописно уградити и неговати. У 

свему према статичком прорачуну и детаљима.             

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 48.00          

05-06 Израда и монтажа дашчане оплате за АБ зидове до  

висине Х=3.00м. Демонтажа, амортизација, пренос, 

чишћење и сортирање такође улазе у јединачну 

цену. У цену урачунати сав потребан материјал, 

транспорт и рад.             

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

    м² 456.00          

05-07 Набавка, машинско исправљање, сечење и савијање 

и ручна монтажа ребрастог бетонског гвожђа  Б 

500Б и арматурне мреже МАГ 500/560 укључујући 

потребна украјања и савијања.             

 

  Обрачун по кг комплет изведене позиције.              

    кг 4,320.00          

05-08 Набавка материјала, израда и постављање 

бетонских тунела-пролаза кроз брегове. Пролази 

дужине 150 цм су рађени од бетона МБ30 армирани 

са дебљинама зидова 15 цм. Унутрашња површина 

је обрађена. АБ пролази се могу лити на лицу места 

или донети и монтирати готови префабриковани. 

Постављају се на тампон од песка и шљунка д=20 

цм.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              
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  кружни унутрашњи отвор Ø 1400 мм ком 1.00          

  полигони (петоугаони) ш, х-1400 мм  ком 1.00          

05-09 

Набавка материјала, израда и монтажа дрвених 

облога бетонских зидова земљаних структура. 

Облоге од вертикалних дасака 48 мм које се хоблују 

са видљиве стране и  са обореним ивицама. Облоге 

се постављају на делове зидова изнад коте терена са 

спољне стране зида, а на деловима испод коте са 

унутрашње стране. Облоге су за 70-80 цм вишље од 

бетонског зида. За бетонски зид се причвршћију 

завртњевима за бетон са упуштеном главом Ø8 мм 

...80мм са упуштеном главом. Бочне стране као и 

прорезани отвори се хоблују и ивице се обарају. 

Панели су финално обрађени са по два заштитна и 

завршна премаза. Део облога који се укопава у 

земљу се предходно премазује битуменом. 

            

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

    м² 228.00          

05-10 
Набавка материјала и израда потпорних зидића  на 

улазима у земљане структуре од обрађених и 

импрегнираних дрвених греда 10x10 цм. Доњи део 

греда који се укопава у земљ 60 се премазује 

додатно битуменским премазима. Греде су 

променљиве дужине у просеку 1,0 м и постављају 

се вертикално једна до друге. Ценом је обухваћено: 

ручни ископ канала дубине 60 цм, постављање 

стубова, затрпавање и набијање око уграђене греде. 
            

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 22.00          
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05-11 Насипање брегова између потпорних зидова 

земљом из ископа. Насипање вршити равномерно у 

слојевима до 30 цм. Сваки слој набијати. У завршни  

слој се поставља геомрежа која се посебно 

обрачунава. Насипање и набијање се врши до 

пројектоване коте умањене за 5 цм.  Набијање 

извести до потребне збијености, модул 

стишљивости 20 МПа.             

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 108.00          

05-12 Набавка и постављање геомреже у завршни слој 

насипања земље. Геомреже су једносоне Q, 

израђене од преплетених штапова екструдираног 

полимера (ПЕТ или ПП) са окцина 20-35 мм.              

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

    м² 364.00          

05-13 
Набавка и постављање траве са бусеном у ролнама 

као завршног слоја земљаних структура. Прво је 

потребно припремити земљиште третманом 

тоталним хибрицидом. Потребно је сачекати 7 до 10 

дана да он одреагује. Уклонити сасушени остатке 

траве, а земљиште прво грубо обрадити фрезом па 

затим фино обрадити грабуљама. Траву са бусеном 

треба одролати и поставити траку до претходне 

траке. Траку добро утиснути рукама по угловима. 

Након тога, потребно је прећи ваљком по трави како 

би се она боље примила за тло. Након поставке 

тепиха од траве, потребно ју је заливати 2 до 3 пута 

на дан. Травњак прихрани азотним ђубривом или 

гранулама. 
            

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

    м² 182.00          

  БРЕГОВИ И УВАЛЕ              
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06-00 ДРВЕНИ ПАНЕЛИ              

06-01 
Набавка материјала, израда и монтажа дрвених 

панела-баријера различитих облика према пројекту. 

Дрвени панели су сачињени од металних рамова и 

облоге од  дасака 48 мм.  Спољни слојеви су од 

вертикалних дасака које се хоблују са видљиве 

стране и  са обореним ивицама. Метални рамови су 

од браварских кутија 40/60 мм. Дрвене облоге се 

учвршћују се  завртњевима са упуштеном главом 

Ø6...55 мм. Бочне стране као и прорезани отвори се 

хоблују и ивице се обарају. Панели су финално 

обрађени са по два заштитна и завршна 

премаза.Ценом је обухваћени и вијци и сав помоћни 

материјал и средства за уградњу. 
            

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.               

  - тип 1, п= 5,94 м² ком 1.00          

  - тип 2, п=12,35 м² ком 1.00          

  - тип 3, п= 5,94 м² ком 1.00          

  - тип 4, п= 7,26 м² ком 1.00          

  - тип 5, п= 6,93 м² ком 1.00          

  - тип 6, п= 6,93 м² ком 1.00          

  - тип 7, п= 9,00 м² ком 1.00          

  - тип 8, п= 6,60 м² ком 1.00          

  - тип 9, п= 9,00 м² ком 1.00          

06-02 
Набавка материјала и израда бетонских темеља 

дрвених панела-баријера. Темељи су тракасти, 

ширине 40 цм и висине 80 цм. Ценом је обухваћено: 

ископ земље, тампон шљунка д=10 цм, потребна 

оплата, бетонирање бетоном МБ 20 , као и уградња 

анкера који се посебно обрачунавају. 
            

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              
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    м³ 14.40          

06-03 
Набавка материјала и израда анкера за панеле. 

Анкери су У пресека израђеви од лима д=6 мм РШ 

=55 цм, а дужине 20 цм. Са доње стране наварена је 

арматура Ø 16 лг=1,6 м/ком. Анкери су премазани 

са два заштитна и једним завршним премазом. 
            

 

  Обрачун по кг комплет изведене позиције.              

    кг 296.00          

  ДРВЕНИ ПАНЕЛИ              

07-00 ДРВЕНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ - ПЕРГОЛЕ              

07-01 
Набавка материјала и израда бетонских темеља и 

темељне греде . Темељи су димензија према 

пројекту. Ценом је обухваћено: ископ земље, тампон 

шљунка д=10 цм, потребна оплата, бетонирање 

бетоном МБ 20 , као и уградња анкера који се 

посебно обрачунавају. 
            

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 21.00          

07-02 
Набавка материјала, израда и монтажа велике 

надстрешнице-перголе према пројекту. Стубови су 

од дрвене грађе 14/14 цм обложене фосном 28x5 цм.  

Преко подужних греда поставља се низ од 

вертикалних дасака 30x5 цм.на размаку 30 цм 

променљиве дужине. које се хоблују. На стубовима 

и гредама се поред хобловања обарају и ивице. 

Комплет конструкција је финално обрађена са по 

два заштитна и завршна премаза. Утрошак дрвене 

грађе је 0,11 м³/м². 
            

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

    м² 161.00          
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07-03 
Набавка материјала, израда и монтажа мале 

надстрешнице-перголе 8x4,5 м према пројекту. 

Стубови и греде су од дрвене грађе 12/12 цм.  Преко 

подужних греда поставља се низ од вертикалних 

дасака 25x5 цм на размаку 25 цм. Комплет грађа се 

хоблује. На стубовима и гредама се поред 

хобловања обарају и ивице. Комплет конструкција 

је финално обрађена са по два заштитна и завршна 

премаза. Утрошак дрвене грађе је 0,085 м³/м². 
            

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

    м² 36.00          

07-04 Набавка материјала,  израда и монтажа арматуре 

ГА240/360 бетонских греда.             

 

  Обрачун по кг комплет изведене позиције.              

    кг 90.00          

07-05 
Набавка материјала и израда металних чашица 

анкера. Анкери су  израђени од лима д=6 мм . Са 

доње стране је наварен кутијасти профил 60x60мм 

дужине 50 цм. Чашице су премазане са два 

заштитна и једним завршним премазом. 
            

 

  Обрачун по кг комплет изведене позиције.              

    кг 80.00          

  ДРВЕНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ - ПЕРГОЛЕ              

08-00 СТЕНА ЗА ПЕЊАЊЕ              

08-01 
Набавка материјала и израда бетонских темеља. 

Темељи су тракасти по обиму, ширине 40 цм и 

висине 80 цм и један усредини 60x60x80цм . Ценом 

је обухваћено: ископ земље, тампон шљунка д=10 

цм, потребна оплата, бетонирање бетоном МБ 20 , 

као и уградња анкера који се посебно обрачунавају. 
            

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              
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    м³ 1.53          

08-02 Набавка материјала и израда металних анкера. 

Плоче су  израђене од лима д=6 мм 30x30 цм . Са 

доње стране наварена је ребраста арматура  Ø 16 

лг=2x1,52 м/ком.              

 

  Обрачун по кг комплет изведене позиције.              

    кг 110.00          

08-03 
Набавка материјала и израда металне конструкције 

стене за пењање. Конструкција је од квадратних 

браварских кутија 60x40, 60x60, 60x80 и 80x80 мм. 

Централни стуб Ø120мм. Након израде 

конструкција је премазана са два заштитна премаза 
            

 

  Обрачун по кг комплет изведене позиције.              

    кг 460.00          

08-04 Набавка материјала и облагање конструкције стене 

са водоотпорним блажуј плочама д= 20мм. Плоче се 

за конструкцију причвршћују самоурезујућим 

нерђајућим шрафовима са упуштеном главом. 

Спојеве плоча уклопити са максималним зазором 

1,5 мм.             

 

  Обрачун по м
2 
комплет изведене позиције.              

    м
2 

26.00         
 

08-05 Обрада спојева и места шрафљења столарским 

китом. Китон обрадити све спојеве плоча и 

упуштене главе завртњева и након тога фино 

обрусити.             

 

  Обрачун по м
2 
комплет изведене позиције.              

    м
2 

26.00          

08-06 Бојење обрађене површине стене епоксидним 

премазом у боји по избору наручиоца. Боја мора 

бити нешкодљива за децу и у складу са стандардом 

СРПС ЕН 1176             

 

  Обрачун по м
2 
комплет изведене позиције.              
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    м
2 

26.00         
 

08-07 Набавка и постављање пластичног камења за 

пењање у свему по упутству призвођача.. Боја по 

избору Наручиоца. Распоред по пројекту.              

 

  Обрачун по ком
 
комплет изведене позиције.              

    ком 120.00          

  СТЕНА ЗА ПЕЊАЊЕ              

               

09-00 ДЕЧИЈЕ СПРАВЕ И ОПРЕМА ИГРАЛИШТА              

09-01 
Набавка материјала и израда носача двостране 

мреже. Носач се поставља између два потпорна 

зида. Носач је од металне цеви Ø 120 мм дужине 

2,60 м на чијим крајевима су анкерне плоче 

200x200x5 мм. Са доње стране се наварују ушке од 

округлог челика Ø 5 мм на размаку 10 цм. Носач се 

причвршћује са по 4 завртња у дрвене греде. 
            

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 1.00          

09-02 Набавка и монтажа мреже за пењање од ужади Ø 16 

мм. Ужад су сачињена од 6 нерђајућих сајли 

упредених са ПП влакнима и ПП жилом кроз 

средину. За повезивање са бочним странама, 

металним носачима и подлогом користе се носачи, 

спојнице, наставци произвођача "Терра-пак" или 

одговарајући. Мрежа ширине 2,60 м се поставља од 

носача који је на висини 2,0 м и двострано се 

спушта до пода под углом 45˚. Све атестирано у 

складу са СРПС ЕН 1176.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 1.00          
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09-03 Набавка и монтажа звезде пењалице типа СГ 1002 

произвођача "Паркотек" или "Ривал индустрија" 

или одговарајуће, атестирано у складу са СРПС ЕН 

1176. Монтажу извести по упутству произвођача.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 1.00          

09-04 Набавка и монтажа двоструке љуљашке типа К 039 

произвођача "Паркотек" или одговарајуће, 

атестирано у складу са СРПС ЕН 1176. Монтажу 

извести по упутству произвођача.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 1.00          

09-05 

Набавка материјала, израда и монтажа конзолне 

љуљашке. Конзола је од лучно савијене цеви Ø 127 

мм дужине 6,0 м и две помоћне цеви Ø 70 л 4,0 м 

лучно савијене. У основи свих цеви су анкерне 

плоче 250x250x8 мм. На врху конзоле на висини 3,5 

м се налази анкерна плоча за качење четвороструког 

ланца л = 3,0 м. На крају се монтира седало гнездо 

или гума Ø 120 цм.Челична конструкција је 

обрађена са по два заштитна и завршна премаза у 

боји коју одреди наручилац. Ценом је обухваћена и 

израда атеста у складу са СРПС ЕН 1176. 

            

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 1.00          

09-06 Набавка и монтажа вртешке Ø 160 цм типа М 001 

произвођача "Паркотек" или одговарајуће, 

атестирано у складу са СРПС ЕН 1176. Монтажу 

извести по упутству произвођача.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 2.00          
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09-07 Набавка и монтажа клацкалице типа ЛУК 

произвођача "Ривал индустрија" или одговарајуће, 

атестирано у складу са СРПС ЕН 1176. Монтажу 

извести по упутству произвођача.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 3.00          

09-08 Набавка и монтажа кружне њихалице Ø 100 цм 

типа Е 040А произвођача "Паркотек" или 

одговарајуће, атестирано у складу са СРПС ЕН 

1176. Монтажу извести по упутству произвођача.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 5.00          

09-09 Набавка и монтажа једноручне вртешке  типа М 010 

произвођача "Паркотек" или одговарајуће, 

атестирано у складу са СРПС ЕН 1176. Монтажу 

извести по упутству произвођача.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 2.00          

09-10 
Набавка и монтажа тобогана.Тобогани су од 

полиестера са стакленим влакнима, поставља се на 

потпорни зид , ширина клизишта 70цм.Тобоган је 

масиван, отпоран на временске непогоде (зима,лето) 

УВ застита. Бојама по избору наручиоца. 

Атестирани у складу са СРПС ЕН 1176. 
            

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

  -за висину 2,0 м ком 2.00          

09-11 Набавка и постављање пластичног камења за 

пењање у свему по упутству призвођача. 

Постављају се на бочну облогу зида земљане 

структуре. Боја по избору Наручиоца. Распоред по 

пројекту.              

 

  Обрачун по ком
 
комплет изведене позиције.             
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    ком 36.00          

  ДЕЧИЈЕ СПРАВЕ И ОПРЕМА ИГРАЛИШТА              

               

10-00 ТЕРЕТАНА              

10-01 Ископ земље за укопавање дрвених стубова. Ископ 

се врши  ручно. Ширина ископа је до 60 цм, а 

дубина до 1,0 м.Ценом је обухваћен ископ са 

одбацивањем земљ 1,0 м и затрпавање након 

постављања стубова .             

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 6.00          

10-02 Бетонирање темеља стубова бетоном МБ 15. Након 

центрирања стубова сваки се залива са 0,1-0,15 м³ 

бетона.             

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 2.00          

10-03 
Набавка материјала, израда и монтажа дрвене 

конструкције справа теретане. Стубови и греде су 

од дрвене грађе 14/14 цм променљиве дужине, а 

равни од даске д=5 цм. Надземни део хоблују , 

обарају се ивице и урезују отвори за цеви Ø 50. 

Комплет конструкција је финално обрађена са по 

два заштитна и завршна премаза. Део који 

сеукопава (1,0 м) се премазује битуменом. 
            

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.              

    м³ 1.10          

10-04 Набавка материјала, израда и монтажа металних 

металних делова справа. Пречке и носачи су од 

прохромских цеви Ø50,8 мм.             

 

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.              

    м¹ 30.00          

  ТЕРЕТАНА              
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11-00 МОБИЛИЈАР              

11-01 Набавка и монтажа информативне табле. Табла је 

израђена у складу са Правилником о безбедности 

дечијих игралишта "Службени гласник РС", бр. 

63/2018 и СРПС ЕН 1176.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 2.00          

11-02 Набавка и постављање баштенских клупа.Тип 

клупе је Л01 произвођача Урбанпарк или 

одговарајуће. Клупе су  израђене од сушеног и 

добро обрађеног дрвета и сивог лива од кога су 

направљене ногаре. Финално су обрађене 

заштитним и завршним премазима.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 2.00          

11-03 Набавка, израда и монтажа клупа без наслона са 

инкорпорираном жардињером са једне стране. 

Жардињера је правоугаона израђује се од црног 

лима и пластифицира. Димензије су 50x40x50 цм са 

носачем за дрвено седиште. Друга страна дрвеног 

седишта је од кутијастих профила 100x40 мм и чине 

затворени рам 50x50 цм. Рам је такође 

пластифициран.Седиште је од обрађеног дрвета за 

парковске клупе.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 5.00          
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11-04 
Набавка, израда и монтажа столова испод 

надстрешнице. Димензиле су 80x180 цм. Носачи (2 

комада по столу) су од кутијастих профила 100x40 

мм  облика слова Т са анкерном плочом 80x400x6 

мм на дну. Носачи се учвршћују завртњевима и 

типлама у бетонску подлогу. Горња плоча је од 

обрађених дрвених талпи 20x5 цм. Сви делови су 

премазани са по два заштитна и завршна премаза. 
            

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 4.00          

11-05 
Набавка, израда и монтажа клупа испод 

надстрешнице. Димензиле су 40x180 цм. Носачи (3 

комада по клупи) су од кутијастих профила 100x40 

мм  облика слова Т са анкерном плочом 80x240x6 

мм на дну. Носачи се учвршћују завртњевима и 

типлама у бетонску подлогу.Горња плоча је од 

обрађених дрвених штефли 8x5 цм. Сви делови су 

премазани са по два заштитна и завршна премаза. 
            

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 8.00          

11-06 Набавка материјала, израда и монтажа кружног 

држача за бицикла. Држач је прстенастог облика ( 

пречника 75 цм) од прохромске цеви 2''. Анкерном 

плочом се завртњевима и типлама учвршћује за 

бетонску подлогу.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 3.00          

11-07 Набавка и монтажа уличних канти за утпад.  

Анкерном плочом се завртњевима и типлама 

учвршћује за бетонску подлогу.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 5.00          
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  МОБИЛИЈАР              

               

12-00 ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ              

12-01 Припрема подлоге, тако што се након насипања 

хумуса из тачка 02-08 земљаних радова, изврши 

груба нивелација тачности ±5цм и након тога 

прихрани азотним ђубривом или гранулама. Након  

чега  треба  површину иштијати  и  фино  

испланирати.              

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

    м² 1,000.00          

12-02 
Набавка семена и сетва траве у два унакрсна 

правца.Лагано и нежно пограбите земљиште тако 

да свега 2 цм земљишта прекрива семе. Након тога, 

потребно је прећи лакшим ваљком како би се семе 

боље утисло у тло. Након тога, потребно ју је 

заливати 2 до 3 пута на дан. 
            

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.              

    м² 1,000.00          

12-03 
Набавка материјала и припрема жардињера дим 

50x40x50 цм. Ценом је обухваћено, припрема 

жардињера пуњењем земље (1/3 баштенске земље, 

1/3 хумус, 1/3 песак) и  постављање по површини 

слоја 1-2 цм тресета након садње. 
            

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 5.00          

12-04 Набавка, транспорт и садња  у жардињере цветница 

врсте Бегониа семперфлоренс.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 10.00          

12-05 Набавка, транспорт и садња  у жардињере цветница 

врсте петуниа.             
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  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 10.00          

12-06 Набавка, транспорт и садња  лишћара Бетула 

верруцоса бреза.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 2.00          

12-07 Набавка, транспорт и садња  лишћара Прунус 

серрулата "Кансан", јап.трешња.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 2.00          

12-08 Набавка, транспорт и садња  лишћара Лиqуидамбар 

стyрацифлуа ликвидамбар .             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 2.00          

12-09 Набавка, транспорт и садња четинара врсте Пицеа 

оморица Панчићева оморика.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 2.00          

12-10 Набавка, транспорт и садња четинара врсте Тхуја 

оцциденталис “Глобоса”округла туја.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 2.00          

12-11 Набавка, транспорт и садња пузавица уз перголе 

врсте Лоницера цаприфолиум.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 8.00          

12-12 Набавка, транспорт и садња жбунова врсте: 

Wеигела флорида „вариегата“ – шарена ваигела по 

избору Наручиоца.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 3.00          
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  ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ              

         

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

01-00 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ              

02-00 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ              

03-00 БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ              

04-00 ГУМЕНИ ПОДОВИ            

05-00 БРЕГОВИ И УВАЛЕ              

06-00 ДРВЕНИ ПАНЕЛИ            

07-00 ДРВЕНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ - ПЕРГОЛЕ              

08-00 СТЕНА ЗА ПЕЊАЊЕ            

09-00 ДЕЧИЈЕ СПРАВЕ И ОПРЕМА ИГРАЛИШТА              

10-00 ТЕРЕТАНА            

11-00 МОБИЛИЈАР              

12-00 ПЕЈЗАЖНО УРЕЂЕЊЕ              

 СВЕ УКУПНО:        
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НАРУЧИЛАЦ: Општина Апатин, Српских владара 29,Апатин     

ОБЈЕКАТ : Дечије игралиште у блоку 112 

МЕСТО ГРАДЊЕ:Апатин, урб.блок 112, кат.парц. 2172/1 к.о. Апатин      

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Пос. 

пред. 
ОПИС јед. мере Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

 

 

         

13-00 ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ             

 

  Јавна чесма              

13-01 Набавка материјала и израда прикључка на градску 

мрежу испред зграде С4, у свему према условима за 

прикључење. Прикључак је за окитен цев ДН 25 на 

цев Ø 90.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 1.00         

13-02 

Набавка материјала и израда шахта за водомер 

димензија (светле мере)1,0x1,0x1,2 м. Шахт је 

озидан опеком у цементном малтеру са дерсованим 

унутрашњим зидовима. Доња и горња плоча су од 

бетона МБ 20. У АБ горњу плочу д=10 цм уграђен је 

ливено гвоздени поклопац Ø 60 цм.У свему према 

детаљу из пројекта. Ценом су обухваћени и 

потребни ископи, монтажа и демонтажа оплате, 

двострука мрежаста арматура Q 131 горње плоче. 
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  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 1.00         

13-03 Набавка и уградња водомера 3/4 ''за мерње утрошка 

воде. Ценом су обухваћени и сви фазонски комади 

као и пропусни вентил и вентил са испусном 

славином. У свему према детаљу из пројекта.            

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 1.00         

13-04 
Набавка  транспорт и монтаза ПЕ водоводних  цеви 

ПН 10 бара за  и санитарну мрежу.  Позицијом 

обухваћено: Набавка, транспорт до градилишта, 

истовар и уградња цеви и свих потребних 

фазонских комада. 
           

 

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.             

  Ø 20 м¹ 12.00         

13-05 Набавка и уградња пропусног вентила 3/4''.             

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 1.00         

13-06 Набавка и монтажа ПВЦ цеви за одвод од сливника 

чесме до шахта фекалне канализације испред зграде 

С4.            

 

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.             

  -Ø 75 м¹ 8.00         

13-07 Набавка, транспорт и монтажа подног сливника са 

сифоном и хромираном решетком.            

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

  -Ø 75 ком 1.00         
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13-08 
Израда прикључка Ø 75 на постојећу  атмосферску 

канализацију у шахту -сливнику на паркингу. Ценом 

је обухваћена и набавка и монтажа уводника цеви  у 

шахт за обезбедјење продора цеви у шахт. Сва 

секундарна бетонирања око улозака изврсити 

бетоном МБ20. Ценом позиције обухватити и сва 

бетонирања око уложака.  
           

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 1.00         

13-09 Набавка и мотажа фонтане за пијаћу воду слободног 

приступа од рељефног бетона, са дугметом за 

активирање са стране, подесивим протоком, 

славином и лавабоом од нерђајућег челика 

отпорним на ударце (вандалско понашање) и 

одводном цеви.Тип 1047 (3380Г) добављача 

"Елемент инжењеринг" д.о.о. Београд или 

одговарајуће.            

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 1.00         

13-10 Испитивање инсталације водовода на пробни 

притисак 9-10 бара.            

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 1.00         

13-11 Дезинфекција и испирање израђене инсталације 

водовода.            
 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 1.00         

  Јавна чесма             

  Дренажа и атмосферска канализација              
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13-12 Израда проласка цеви испод  саобраћајнице. Ценом 

је обухваћено: просецање и разбијање асфалтне 

конструкције у ширини 60 цм, ископ рова до 

просечне дубине 2,5 м, затрпавање рова након 

постављања цеви , одвоз вишка земље и шута на 

деонију до 5 км, као и довођење саобраћајнице у 

првобитно стање поправком свих слојева. Дужина 

проласка је 12,0 м.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 1.00         

13-13 
Израда прикључка Ø 250 на постојећу нову 

атмосферску канализацију шахт 4 (са друге стране 

саобраћајнице). Ценом је обухваћена и набавка и 

монтажа уводника цеви  у шахт за обезбедјење 

продора цеви у шахт. Сва секундарна бетонирања 

око уложака изврсити бетоном МБ20. Ценом 

позиције обухватити и сва бетонирања око уложака.  
           

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 1.00         



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 6/2020 42/68 

  

 

13-14 

Израда шахтова кружног попречног пресека, 

унутрашњег пречника 100 цм висине 200 цм од 

префабрикованих шахт прстенова од  армираног 

бетона марке МБ 30.Ценом позиције обухваћени су 

следећи радови:- ископ грађевинске јаме 

докопавањем рова и њено подграђивање и 

разупирање. - планирање дна рова, израда тампон 

слоја од шљунка дебљине 10цм. -набавка, транспорт 

и уградња бетона у кинете у дну шахта од бетона 

марке МБ 20 према детаљу из пројекта.- набавка, 

транспорт и уградња ливеногвоздених пењалица за 

шахт ДИН 1211 Б ( 3 ком / м' висине зида шахта ). - 

набавка, транспорт и уградња кружног 

ливеногвозденог поклопца Фи 600 мм  

            

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 6.00         

13-15 
Набавка и монтаза уводника цеви  у шахт за 

обезбедјење продора цеви у шахт. Сва секундарна 

бетонирања око уложака извршити бетоном МБ20. 

Ценом позиције обухватити и сва бетонирања око 

уложака. Позицијом обухваћено: утовар, транспорт 

од централног магацина до градилишта, истовар и 

уградња спојница за шахтове.  
           

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

  ДН 125 ком 5.00         

  ДН 250 ком 8.00         
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13-15 Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских 

ригола од префабрикованих елемената ширине 

б=50,0цм, висине калоте х=5цм,  постављеног на 

бетонској греди (МБ 30) д=15 цм према детаљу из 

пројекта.              

 

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.              

    м¹ 67.00         

13-16 
Набавка транспорт и монтажа комплет сливника  

димензија 500x500 мм. Решетка је од ливеног 

гвожђа. Позициом обухватити бетонски 

префабриковани шахт сливника унутрашњи фи 500 

мм просечне дубине 1.70 м. 
           

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 2.00         

13-17 
Набавка и монтажа канализационих ПВЦ цеви 

класе СН 8. Полагање цеви у ров врши се на 

припремљену, збијену пешчану постељицу. При 

полагању водити рачуна да цев буде по целој 

дужини равномерно оптерећена, што значи да није 

дозвољено да се цев ослања на једном или пар 

места На месту сваке спојнице треба раскопати 

постељицу у виду нише дубине 5цм да би се 

обезбедило ослањање по целој дужини цеви. Цев не 

сме да се ослања на спојнице. По завршеном 

спајању цеви мора се обезбедити да спојница добро 

налегне на постељицу и да се зона спојнице добро 

запуни материјалом за затрпавање око 

цеви.Центрирање цеви вршити инструментом а 

монтажу у свему према упутствима произвођача и 

прописима за ту врсту посла.  Позицијом 

обухваћено: набавка, транспорт од централног 

магацина до градилишта, истовар, разношење дуж 

рова и уградња цевног материјала за канализациону 

мрежу, као и сви фазонски комади.  
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  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.              

  ДН 125 м¹ 38.00         

  ДН 250 м¹ 55.00         

13-18 Набавка и монтажа ПВЦ С-20 цеви за дренажу 

перфорираних у три реда, заједно са одговарајућим 

спојницама, предвиђени су за дренажу прекомерних 

процедних и подземних вода. Постављају се у 

припремљени дренажни ров и , а спајају се 

међусобно спојним елементима, при чему се 

гуменим прстеновима обезбеђује потпуна 

заптивеност споја.              

 

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.              

  ДН 200 м¹ 68.00         

  Дренажа и атмосферска канализација             

  

ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ            
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НАРУЧИЛАЦ: Општина Апатин, Српских владара 29,Апатин     

ОБЈЕКАТ : Дечије игралиште у блоку 112 

МЕСТО ГРАДЊЕ:Апатин, урб.блок 112, кат.парц. 2172/1 к.о. Апатин      

         

         

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

РАСВЕТА ИГРАЛИШТА 

Пос. 

пред. 
ОПИС јед. мере Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

 

 

         

14-00 ОСВЕТЉЕЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА              

14-01 Геодетско колчење трасе подземног кабла              

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.              

    м¹ 80.00         

14-02 Ручни ископ рова димензија 0,25x0,8м за полагање 

каблова и траке ФеЗн са затрпавањем  и набијањем.            

 

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.             

    м¹ 80.00         

14-03 Ручни ископ земље за темељ канделабера са 

правилним засецањем страница и дна, димензија 

према препоруци произвођача стуба.            

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.             

    м³ 3.40         

14-04 Бетонирање темеља канделабера, бетоном МБ20 са 

постављањем анкера стуба и ПВЦ уводница за 

кабел.            

 

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.             

    м³ 3.40         
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14-05 Обрада горње површине темеља стуба ситнозрним 

бетоном МБ30 у слоју од 10 цм.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 5.00         

14-06 Испорука и монтажа стуба, висине 7м, заштићеног 

основним и завршним премазом боје, на претходно 

припремљене анкере.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 5.00         

14-07 Испорука носеће двокраке конзоле светиљке             

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 5.00         

14-08 Опремање стуба следећом опремом:              

  Обрачун по ком и м комплет изведене позиције.             

   - прикључна плоча ППР-4 ком 4.00         

   - осигурач ФРА-6А ком 8.00         

  - кабл типа ПП-Y 3x1,5 мм2 м¹ 72.00         

14-09 Испорука и полагање у припремљени ров и кроз 

цеви у темељу канделабера, кабела типа ППОО-А 

4x25 мм2, 1кВ.            

 

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.             

    м¹ 100.00         

14-10 Испорука и полагање у ров ФеЗн траке 25x4 мм             

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.             

    м¹ 50.00         

14-11 Увођење кабла расвете у постојећи стуб расвете, 

повезивање на постојећи систем јавне расвете.             

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 1.00         

14-12 Повезивање стубова расвете игралишта  на 

уземљење.            
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  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 5.00         

14-13 Испорука и полагање у ров 20 цм изнад кабела 

пластичних кабловских штитника дужине 1м            

 

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.             

    м¹ 80.00         

14-14 Испорука и полагање у ров дубини од 0,4 м  

пластичне упозоравајуће траке црвене боје            

 

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.             

    м¹ 80.00         

14-15 
 Испорука и монтажа расветне светиљке на  

претходно монтиране носеће конзоле. Светиљке су 

са лед извором светлости снаге 100W, светлосне 

снаге 12900лм, боје светлости 4000К,  индексом  

распознавања боје 70, минималне заштите ИП66 
            

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.              

    ком 10.00         

14-16  Израда завршетка на кабловима ППОО-А 4x25мм2 

за повезивање канделабера по принципу улаз излаз 

са пресовањем одговарајућих папучица. 
           

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 10.00         

14-17 Испорука и уградња кабловских ознака за 

означавање трасе кабла.            

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 3.00         

14-18 Геодетско снимање трасе кабла након полагања 

кабла.              

 

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.              

    м¹ 80.00         
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14-19 Испитивање изолованости каблова, провера 

ефикасности заштите од инд. додира са мерењем 

отпора петље квара, мерење отпора уземљења и 

осветљаја са издавањем атеста            

 

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 1.00         

14-20  Израда документације изведеног стања             

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.             

    ком 1.00         

  ОСВЕТЉЕЊЕ ДЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА             
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На 

крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што 

ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у 

колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

  

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А: ИЗНОС: 

 

 

 

AРХИТЕКТОНСКО ГРAЂЕВИНСКИ РAДОВИ                                  без ПДВ-а  

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТAЛAЦИЈЕ                                  без ПДВ-а  

РAСВЕТA ИГРAЛИШТA                                  без ПДВ-а  

РАДОВИ ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У 

АПАТИНУ, УКУПНО без ПДВ-а: 
 

 

ПДВ:   

УКУПНО са ПДВ-ом: 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

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

трошкова. 

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

понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 

својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, даје: 

                                                                            (Назив понуђача)  

 

 

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

ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ, број: 6/2020, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 

понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, 

односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН 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) ЗЈН. 

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

групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5)  

   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

ППАППП 

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач_____________________________________________ у поступку јавне набавке ИЗГРАДЊА 
ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ , ЈН 6/2020, је поштовао и да ће поштовати  обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и 
гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                                                                          __________________ 

 

 

 

 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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    (ОБРАЗАЦ 6) 

 

ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  

И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ   
 

 

Назив понуђача:  

 

Седиште и адреса понуђача:   

 

Матични број:    

 

Шифра делатности:    

 

ПИБ:  

 

Телефон:    

 

Е – маил адреса:   

 

Место и датум:  

 

 

 

ПОНУЂАЧ___________________________________________________________________________________  
изјављује да је обишао локацију која је предмет јавне набавке, извршио  увид  «на лицу места» у пројектно техничку 

документацију и све информације које су неопходне за припрему и подношење понуде за јавну набавку радова 

ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ број: 6/2020 и за друге сврхе се не може употребити. 

 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какаве 

накнадне промене у цени. 

 

Потпис представника Понуђача          Потпис представника Наручиоца 

 

     _____________________       __________________________   

                             

 

Напомена: 

За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач. За групу понуђача, образац 

попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача. 
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    (ОБРАЗАЦ 7) 

 

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  

 

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у претходном периоду од три године, 

реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 Р
ед

. б
р

. 

Број, датум и назив  

уговора 

Година завршетка 

реализације уговора  
Наручилац Кратак опис изведених радова 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити  потврде чији је образац ( образац 8) садржан у делу    VI- Потврда о 

реализацији раније закључених уговора. 

У случају потребе копирати овај образац 

- Фотокопије наведених уговора 

- Прве и последње стране окончаних  ситуација за наведене уговоре . 

 

                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица: 

 

                    _____________________ 
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ОБРАЗАЦ  8 

 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА     

  

 

Назив наручиоца: 

Седиште наручиоца: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

 

Да је понуђач_______________________________________________________ 

                                        (назив,седиште извођача радова/понуђача)   

за потребе наручиоца_________________________________________________, 

 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 

 

1) __________________________________________________________ 

 

2)   ___________________________________________________________,  

                                               (навести врсту радова),  

 

у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, а на 

 

 основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 

Датум завршетка радова:____________ 

 

Навести у ком облику је изводио радове: ______________/извођач, подизвођач, члан групе/ 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке радова - ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 

112 У АПАТИНУ број: 6/2020 и за друге сврхе се не може употребити. 

 

Контакт лице наручиоца: ________________, телефон: _____________. 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

____________________________ 

 

Напомена: Свака злоупотреба и одаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова 

потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР  

ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ број. 6/2020, 

 

Закључен између:  
Наручиоца : Општине Апатин, Српских владара бр. 29 

ПИБ: 101269416;  Матични број:  08350957. 

Број рачуна: 840-54640-41 код Министарства финансија, Управа за трезор, 

Телефон:.025/772122,  

кога заступа. Председник општине Апатин Милан Шкрбић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 

 

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

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 

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

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Извођач), 

 

 Основ за закључење уговора за ЈН бр. ____________: 

 1. Одлука о додели уговора број: _______________од дана ________________; 

 2. Понуда изабраног понуђача бр. ______ од___________: 

 3. Спецификација радова као саставни део овог Уговора. 

 

 Уговорне стране сагласно констатују (у случају да је дата заједничка понуда): 

- да је Извођач носилац заједничке понуде групе понуђача број____, чији су чланови групе следећи: 

1.  _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ ______________, МБ 

___________, које заступа директор_________________________________. 

2. _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ ______________, МБ 

___________, које заступа директор_________________________________. 

3. _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ ______________, МБ 

___________, које заступа директор_________________________________. 

Споразум групе понуђача бр. __________ од дана ______________ је саставни део овог уговора. Чланови групе 

понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према наведеном моделу уговора) 

 

Да је испоручилац делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има: 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ ______________, МБ 

___________, које заступа директор_________________________________ активнсоти из набавке који ће извршити 

______________________________________ и _______% од укупне вредности понуде. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ ______________, МБ 

___________, које заступа директор_________________________________ активнсоти из набавке који ће извршити 

______________________________________ и _______% од укупне вредности понуде. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ ______________, МБ 

___________, које заступа директор_________________________________, активнсоти из набавке који ће извршити 

______________________________________ и _______% од укупне вредности понуде. 

(попуњава се само у случају  понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођаче којима је поверено делимично 

извршење набавке). 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  

 

 Предмет уговора је извођења радова на ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ број: 

6/2020, у  спроведеном отвореном поступку јавне набавке, по Позиву за подношење понуда бр. _______ објављеном дана 

____________ год. на Порталу јавних набаки, и понуди Извођача  на начин како следи: 
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Укупна вред. понуде без ПДВ-а: 

 

 

__________ динара  

Укупна вред. понуде са ПДВ-ом: 

 

 

______________ динара  

Рок и начин плаћања, 

од најдуже 45 (четрдесетпет) дана од дана 

пријема исправног рачуна од стране 

Понуђача, по испостављеним привременим  

и окончаној ситуацији  

 

 

45 дана 

 

 

Рок важења понуде  

(најмање 90 дана од дана отварања понуде) 

 

_______  дана 

Рок за завршетак радова 

(не може бити дужи од  180 календарских  

дана, почев од дана увођења Извођача у 

посао) 

 

_______  дана 

Рок за отклањање грешака 

у гарантном року, (не дужи од 7 дана од 

дана пријема обавештења) 

 

_______ дана 

Гарантни период за изведене радове 

(не може бити краћи од 2 године за радове а 

за уграђену опрему према гаранцији 

произвођача) 

 

 

 

______ месеци 

 

 Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени уговором, прописима и 

правилима струке. Уговореним радовима сматрају се и вишкови радова. 

 Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, 

материјал, и изврши грађевинске и друге неопходне радове. 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

 

Члан 2. 

 Уговорена вредност радова износи укупно____________________ динара без ПДВ – а (словима: 

________________________________________________), односно ________________________ са ПДВ-ом (словима: 

_________________________________________________). 

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

 Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и 

трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. 

 Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова. 

 Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време 

закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести. 

 Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова 

оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и 

непроменљиве, тако да укупна вредност не сме прећи обезбеђена средства за ове намене утврђене буџетом, када овај 

уговор и престаје. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН  ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 

 Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање за изведене радове врши у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана 

пријема исправног рачуна од стране Понуђача, по испостављеним привременим и окончаној ситуацији сачињеним на 

основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписане и оверене од стране 

стручног надзора Наручиоца, сачињеној према стварно изведеним радовима.  

       

Понуђач је дужан да у рачуну наведе број уговора. 

Извођач се обавезује да комплетну документацију неопходну за оверу припремених и окончане ситуације 

(листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и опрему, по потреби и другу документацију) 

достави лицу које врши стручни надзор – Надзорном органу. 
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Уговорне стране су сагласне да је Наручилац обавезан да плаћање врши уплатом на рачун Извођача  

бр._________________*___, код ______________*____ банке. (*Попуњава извођач) 

 

РОК  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 4. 

Извођач је у обавези да уговорене радове, који чине предмет овог Уговора заврши у року од ________ 

календарских дана, (не више од 180), рачунајући од дана увођења у посао.  

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

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

 да је наручилац предао извођачу инвестиционо техничку документацију 

 да је наручилац обезбедио извођачу несметан прилаз градилишту, 

 Дан увођења у посао, стручни надзор Наручиоца, уписује као дан почетка радова. 

Под роком завршетка радова сматра се дан целовите спремности истих за технички преглед, а што стручни 

надзор Наручиоца констатује грађевинским дневником. 

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

 

Члан 5. 

Извођач има право на продужење рока само у случају: 

1.  елементарних непогода и дејства више силе, 

2.   у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач, 

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима, што ће се 

евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник. 

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

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе више извршилаца без права на 

захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на 

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

 

Члан 6. 

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу 

уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности (са ПДВ-ом) за сваки дан закашњења, с тим што укупан 

износ уговорне казне не може бити већи од 10% од уговорене вредности. 

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац ће извршити, без претходног питања и пристанка 

Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова од Извођача, претрпео штету која је 

већа од износа уговорне казне, може од њега захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне, и разлику до пуног 

износа претрпљене штете, у складу са законом. 

Постојање и износ штете наручилац мора да докаже. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да: 

- обезбеди контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих стручних служби, 

- обезбеди вршење стручног надзора  

- учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун радова са Извођачем. 

Надзор над извођењем радова биће одређен од стране наручиоца посебним решењем. 

Стручни надзор пуноправно заступа наручиоца и у његово име и за његов рачун може да предузима све радње у 

вези са предметом овог уговора, а у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 

Извођач  се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у свему према својој Понуди, стручно и 

квалитетно, према пројектима, техничкој документацији и техничкој спецификацији радова, важећим законским и 

подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за предметну врсту радова, 

опште усвојеним правилима струке и пажњом доброг привредника. 

Извођач радова је такође дужан и да: 

 уредно и по прописима води неопходну документацију са свим прилозима који морају бити редовно потписивани 

од надзорног органа и одговорног руководиоца радова 

 омогући вршење стручног надзора;  

 набави и угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој документацији, техничкој 

спецификацији, условима и стандардима, као и да,о свом трошку, обави сва потребна испитивања материјала и 

опреме; 

 обезбеди атесте за коришћени материјал, уколико се такви материјали користе; 
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 да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку материјала и опреме за извођење 

уговорених радова; 

 да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на повећање трошкова и 

без посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику; 

 да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и примену Закона о безбедности и здравља на раду и свих 

подзаконских аката, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче 

безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења 

радова до предаје радова Наручиоцу;  

 радове врши у уговореном року; 

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

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

 на погодан начин обезбеди и чува градилиште, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, 

крађе или уништења, од увођења у посао до примопредаје изведених радова; 

 да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у 

том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, 

замену набављеног или уграђеног материјала и опреме, или убрза извођење радова када је запао у доцњу у 

погледу уговорених рокова;  

 да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме;  

 наручиоцу поднесе захтев за примопредају изведених радова, оверен од стране стручног надзора са предлогом 

окончане ситуације; 

 комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну; 

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

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

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

Извођач се обавезује да овлашћеним представницима Наручиоца, на њихов захтев, пружи на увид сву 

документацију о извршеним радовима и утрошеним средствима предвиђеним овим уговором. 

Извођач је дужан да поступи по свим основаним примедбама Наручиоца, односно стручног надзора, те да уочене 

недостатке отклони о свом трошку.  

 

Члан 9. 

Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдуже у року од 10 (десет) дана од дана 

закључења Уговора, преда Наручиоцу гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини од 10% од укупно уговорене цене без 

ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора.  

Извођач радова је обавезан да приликом примопредаје радова, преда Наручиоцу Гаранцију банке за отклањање 

грешака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први 

позив, у висини од 10% од вредности Уговора, без пореза на додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) 

дана дужим од уговореног гарантног рока.  

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико Извођач не 

отпочне са отклањањем недостатака у року од 7 дана од дана пријема писменог захтева Корисника. У том случају 

Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг 

привредника. 

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће 

наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Наведене гаранције, не могу саржати 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. Гаранције морају 

гласити у корист Наручиоца. 

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, Извођач радова је обавезан 

да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана. 

Наручилац ће наплатити банкарске гаранције, уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе 

у роковима и на начин предвиђен овим Уговором. 

 

Члан 10. 

Извођач радова се обавезује  да изврши обезбеђење градилишта предузимајући све потребне мере за безбедност 

објекта, саобраћаја, околине и заштиту животне средине утврђене законом. 

Извођач се обавезује да ће се у току извођења радова, придржавати и примењивати свих законских пропис из 

области безбедности и здравља на раду, заштите на раду, заштите животне средине, противпожарне заштите и других 

законских прописа који регулишу област рада предметне јавне набвке,  те сходно томе, безусловно, признаје искључиву 

личну прекршајну и кривичну одговорност за сву насталу материјалну и нематеријалну штету коју претрпе запослени или 

трећа лица, проузроковану његовим не спровођењем законских прописа, при чему на овај начин Наручиоца ослобађа од 

сваке  одговорности по овом основу. 
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Члан 11.  

 Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора осигура радове, материјал и опрему од 

уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са 

важношћу за цео период важења Уговора. 

 Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу полису 

осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са важношћу за 

цео период важења Уговора, у свему према важећим законским прописима. 

 Извођач радова је такође дужан да у року од 7 (седам) од закључења Уговора, достави Наручиоцу полису 

осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, односно трећем лицу, 

приликом реализације Уговора, оригинал или оверену копију, у складу са важећим прописима. 

 Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца. 

 Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, 

полисе осигурања из става 1., 2. и 3. овог члана, са новим периодом важења истих. 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 12. 

Гарантни рок за квалитет радова је _____ година (минимум 2 године) и почиње да тече од дана комисијске 

примопредаје радова.  

За материјал коју уграђује извођач, важи у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, с тим што је 

извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и 

преда наручиоцу. 

 

Члан 13. 

Материјал, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора одговарати опису радова, техничкој 

документацији и техничким нормативима и одговорност за његов квалитет сноси Извођач радова. 

Извођач радова је дужан да на захтев Наручиоца, поднесе потребне атесте о квалитету материјала, а по потреби и 

да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације. 

Опрему која се уграђује набавља Извођач радова, уз сагласност Наручиоца, и она мора одговарати техничкој 

документацији, техничким нормативима и утврђеним стандардима. 

Уколико Наручилац преко стручног надзора, утврди да уграђени материјал, не одговара стандардима и техничким 

прописима одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за 

контролу квалитета. 

 

Члан 14. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, а не дуже од 7 дана од дана 

пријема обавештења отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, 

уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим 

недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе, из претходног става, по пријему писменог позива од стране 

Наручиоца, а у року утврђеном у члану 1. овог Уговора, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује 

друго правно или физичко лице, на терет Извођача. 

Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су настали као последица нестручног руковања и употребе, 

односно ненаменског коришћења. 

 

ВИШКОВИ РАДОВА 

Члан 15. 

     Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач радова је 

дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и стручни надзор. 

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова без писане сагласности 

Наручиоца и стручног надзора. 

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о вишковима радова, нити о питањима везаним за додатна 

плаћања, продужетак рока или измени материјала, без претходне писмене сагласности Наручиоца. 

Наручилац неће платити испостављену ситуацију за цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност 

Наручиоца. 

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, 

преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама.  

Јединичне цене за све позиције из усвојене Понуде Извођача радова бр._________ од _________________ за које се 

утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10%  количине неће утицати 

на продужетак рока завршетка радова. Вишкове радова, за које је добијено писмено мишљење стручног надзора и који су 

усвојени од стране наручиоца, извођач радова је дужан да изведе. Исти ће се констатовати у окончаном рачуну. 
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Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са 

детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана 

пријема. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се закључити 

Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, пре коначног обрачуна, односно испостављања оконачне ситуације. 

Након закључења Анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања 

Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, из члана 7. овог Уговора на вредност радова 

који се уговарају анексом. 

 

    НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ       

Члан 16. 

Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре извођења 

истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова који мора да садржи: 

1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране стручног надзора; 

2. детаљне анализе цена непредвиђених радова. 

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера 

непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне 

позиције доставља Наручиоцу најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема захтева, ради предузимања радњи за 

уговарање непредвиђених радова у складу са чланом 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног 

мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. У поступку јавне набавке за 

уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова је обавезан да достави у року из позива за подношење 

понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене радове). 

Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова стиче услов да започне 

извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе. Стручни надзор није 

овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се 

уграђује и обиму непревиђених радова. 

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о 

њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово извођење нужно за 

стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 

предвидети у току израде техничке документације. 

Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено 

обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача радова и 

стручног надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3. и 4. овог члана Уговора, а након 

добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.  

 

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Члан 17. 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава стручни надзор Наручиоца, а дан 

завршетка радова уписује се у грађевински дневник или други документ. Примопредаја и коначан обрачун изведених 

радова врши се комисијски. 

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

Наручиоца, стручног надзора и Извођача 

Комисија сачињава записник о примопредаји који потписују сви чланови комисије.  

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор наручиоца или комисија за примопредају и коначан 

обрачун Извођач мора отклонити без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по 

пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити 

другом извођачу радова на рачун Извођача.  

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће извршити на рачун извођача, с тим 

што је дужан да поступа као добар привредник. 

Наручилац се обавезује да обезбеди технички преглед радова и употребну дозволу (што укључује и позитиван 

извештај након „првог прегледа“ од стране именованог тела). 

 

Члан 18. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених од 

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

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова након обављеног техничког 

прегледа и добијања позитивног извештаја, обављеног  првог прегледа од стране именованог тела и добијања употребне 

дозволе, које ће обезбедити Наручилац . 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 19. 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима што Наручилац и Извођач признају: 
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- ако Извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана у односу на уговорену динамику - 

ако Извођач радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа Наручиоца, 

- ако изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету из понуде 

Извођача 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 

Члан 20. 

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује 

другог извођача и активира средство обезбеђења за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да 

надокнади наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова 

новог извођача за те радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 

дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда 

пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове 

сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

 

Члан 21. 

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

приговора. 

 

Члан 22. 

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

Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора. 

 

ИЗМЕНА УГОВОРА 

Члан 23. 

Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета 

набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, односно до лимита прописаног одредбама  

Посебних узанси о грађењу. 

У наведеном случају Наручилац  ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 

3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај 

Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 24. 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, 

Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и други релевантни прописи. 

 

Члан 25. 

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно 

применом позитивних законских прописа. 

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

 

Члан 26. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два ) примерка задржава свака уговорна 

страна. 

 

  За НАРУЧИОЦА ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 

  _____________________                         ________________________ 

 

Саставни део Уговора чини: 

- Понуда Извођача, бр. ________________од_______________ 

- Образац структуре цене из конкурсне документације 

 

НАПОМЕНА: 

Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци. 

  

МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Модел уговора се доставља као саставни део понуде понуђача.  
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сва документа у понуди морају бити на српском језику.  

 

Уколико Наручилац у току стручне оцене понуда утврди да понуда садржи делове на страном језику, а да би тај 

део требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу разуман рок у ком је дужан да изврши превод тог дела 

понуде. Превод мора бити оверен од стране судског тумача. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача број телефона и факса, као и име особе за 

контакт и е-маил.  

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. 

Место подношења понуде:  

Понуду доставити на адресу: ОПШТИНА АПАТИН, СРПСКИХ ВЛАДАРА 29, СА НАЗНАКОМ: ,,ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ – ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ ЈН БР. 6/2020 - НЕ 

ОТВАРАТИ.“ 

Рок за подношење понуда – 13.03.2020. године до 12,00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време 

пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 

наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку 

дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по 

окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца на адреси ул. Српских владара 29, дана 13.03.2020. 

године са почетком у 13,00 часова.  

 

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве   о поштовању обавеза из члана 75. став 2. закона (Образац 5); 

 Модел уговора; 

 Образац Изјаве понуђача о обиласку локације и извршеним увидом у пројектно техничку документацију  

(Образац 6)   

 

3. ПАРТИЈЕ  

 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

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

за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА АПАТИН, СРПСКИХ ВЛАДАРА 

29,   са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку – ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА 

У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ ЈН БР. 6/2020- НЕ ОТВАРАТИ ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавку - ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА 

У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ ЈН БР. 6/2020- НЕ ОТВАРАТИ ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –  ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА У 

БЛОКУ 112 У АПАТИНУ ЈН БР. 6/2020 - НЕ ОТВАРАТИ „  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА 

ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ ЈН БР. 6/2020- НЕ ОТВАРАТИ ”. 

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

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу ВИ), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу ВИ) 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не 

може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

поверити подизвођачу.  

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

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

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

уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи 

из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. 

ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред 

наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

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

документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

задругара. 

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

задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

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

Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна од стране Понуђача, 

по испостављеним привременим и окончаној ситуацији сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених 

радова и јединичних цена из понуде, потписане и оверене од стране стручног надзора Наручиоца, сачињеној према 

стварно изведеним радовима. 

Авансно плаћање није дозвољено. 

Понуђач је дужан да у рачуну наведе број уговора. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
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Гарантни рок за радове, не може бити краћи од 2 године, а за уграђену опрему, сагласно гаранцији произвођача, 

почев од дана извршења уговора. 

 

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 

Рок извођења радова не може бити дужи од 180 календарских дана, почев од дана увођења извођача у посао. 

Место извођења радова  ––АПАТИН, УРБ. БЛОК 112, кат.парц. 2172/1 к.о. АПАТИН 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

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

рока важења понуде. 

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

 

9.5. Други захтеви  

             Обилазак локације у циљу упознавања са постојећом ситуацијом и условима извођења радова је потребно 

заказати најмање два дана пре обиласка, а најкасније 5 (пет) дана пре истека  рока за подношење понуда. (контакт особе: 

nadja.vujovic@apatin.rs,  apadir@soaptin.org , уз предходну најаву од 2 дана, путем писаног захтева. 

 

Доказ: Потписана потврда Наручиоца да је представник понуђача извршио обилазак локације на којој ће се 

изводити радови, оверена и потписана од стране представника понуђача и наручиоца. 

Понуда понуђача који не достави потврду о обиласку локације, ће се одбити и сматрати непотпуном јер је 

обилазак локације обавезни захтев из конкурсне документације. 

 

 

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

 

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

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 

додату вредност. 

Јединичне цене су фиксна и не могу се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН. 

 

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

ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу: 

 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла у тренутку закључења уговора, а најкасније 10 дана од дана 

закључења уговора - банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене цене без ПДВ-а, и 

роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговора. 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.  

  

2)  Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се обавезује да у 

тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први 

позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини од 10% од укупне 

вредности уговора, без ПДВ-а и роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног рока. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани 

понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора 

у гарантном року.  

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, 

УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ 

ДЕЛОВА ( у Прилогу 1) 
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14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или  електронски на е-маил: 

nadja.vujovic@apatin.rs,  apadir@soaptin.org (радно време наручиоца је од 7,00 до 15,00 часова) 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.  

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 6/2020 . 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за 

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

понуда.  

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

документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске 

поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог 

документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

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. ЗЈН).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 

наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 

понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

неприхватљиву.  

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих 

лица сноси понуђач. 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ 

УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу 

уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 

наручиоца противно одредбама Закона.   

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

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

документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 

Закона 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 наведеног рока, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за 

заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.   

Уредни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. Закона, садржи: 

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

 2) назив и адресу наручиоца; 

mailto:nadja.vujovic@apatin.rs
mailto:apadir@soaptin.org


Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 6/2020 67/68 

  

 

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

 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

 6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона; 

 7) потпис подносиоца. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

прописаном чланом 156. Закона (120.000 динара).  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту 

права Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, објављеном на сајту Републичке комисије за 

заштиту права у поступцима јавних набавки, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:  

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

(1) да буде издата и оверена од стране 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 рачунадостављеног 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. Закона чија се уплата врши - 120.000,00 динара; 

(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 јавне набавке мале вредности; 

(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, или  

2. Налог за уплату, први примерак, потписан од стране овлашћеног лица, који садржи и све друге елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 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), или  

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. 

18. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није 

могао да утиче, а које се односе на:  

1. прекид радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазвани кривицом Извођача радова; 

2. ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.);  

3. временски услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев Извођача и предлог стручног надзора; 

4. ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 

5. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца; 

6. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова; 

7. било које обуставе радова које нису последице пропуста, нити кривице Извођача. 

Извођач ће одмах, без одлагања, усмено и у писаној, што обухвата и електронску форму, обавестити Наручиоца о 

настанку  околности  због којих радови могу да касне или да буду прекинути, најкасније 2 (два) дана пре истека рока за 

извођење радова 

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за продужење рока 

извођења радова.  

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока размотри и 

оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено мишљење.  

Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити Извођача о донетој одлуци.  

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора, у складу са чланом 115. Закона.   

Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље уговорних 

страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеку рока за извођење радова. 

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин поднео захтев за продужење 

рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у закашњењу, као и у случајевима 

када је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те је својим чињењем или нечињењем, на било 

који начин изазвао застој у роковима.  
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19. УПОТРЕБА ПЕЧАТА  

Понуђач није у обавези да приликом сачињавања понуде користи печат.  

 

20. ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана од 

протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи 

уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће 

сходно члану 112. став 2. тачка 5) Зaкона закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 


