
1/32 
Конкурсна документација у поступку јавне набавке конкурс за дизајн  

ЈН бр. 1.2.277/2018 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције  
Стевана Брановачког 3 
21101 НОВИ САД 
Број: XXIV-4-4/18-13 
Датум: 09.02.2018. 
Сектор: ЈН 
Одељење: ЈН 
Лице: ГВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 

JABHA НАБАВКА КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН  

организован као поступак који претходи додели уговора о јавној набавци услуга:  

ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕНИКА КРАЉУ ПЕТРУ I КАРАЂОРЂЕВИЋУ 

  

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.277/2018  

Фебруар 2018. 

  

 

 

 



2/32 
Конкурсна документација у поступку јавне набавке конкурс за дизајн  

ЈН бр. 1.2.277/2018 

 

На основу члана 38. став 5 тачка 1.,, члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документациjе у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС" бр. 86/2015), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број XXIV-4-4/2018-13 од 09.02.2018. године, Решења 
о образовању комисије за јавну набавку XXIV-4-4/2018-13 и Решења о образовању жирија 
за јавну набавку број XXIV-4-4/2018-13 од 09.02.2018. године, припремљена jе: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку jaвне набавке конкурс за дизајн организован као поступак који 

претходи додели уговора о јавној набавци услуга: 

ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА СПОМЕНИКА КРАЉУ ПЕТРУ I КАРАЂОРЂЕВИЋУ 

JH бр. 1.2.277/2018 

Koнкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Техничка спецификација 4 

IV 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

4 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 7 

VI Образац понуде 17 

VII Образац структуре цена са упутством како да се попуни 21 

VIII Модел уговора 22 

IX Образац меничног овлашћења  25 

X Образац трошкова припреме понуде  26 

XI Образац изјаве о  независној понуди 27 

XII 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 
Закона 

28 

 Мишљење о локацији за постављање споменика ЈП 
''Урбанизам'' Завод за урбанизам у Новом Саду 

29 

 Мишљење и предлог Завода за заштиту споменика 
културе Града Новог Сада 

31 

 УКУПНО: 32 

 



3/32 
Конкурсна документација у поступку јавне набавке конкурс за дизајн  

ЈН бр. 1.2.277/2018 

 

I      ОПШТИ ПОДАЦИ О JABHOJ НАБАВЦИ 
 
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције 
21101 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3 
http://www.ugzins.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Конкурс за дизајн се спроводи као поступак који претходи додели уговора о јавној набавци 
услуга у складу са одредбом члана 38. став 5. тачка 1. Закона, због чега конкурсну 
документацију чине и остали елементи који су прописани за отворени поступак у којем се 
додељује уговор. 
Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.2.277/2018 су услуге – Израда идејног решења споменика 
краљу Петру I Карађорђевићу 
 
4. Процењена вредност услуге израде идејног решења споменика краљу Петру I 
Карађорђевићу: 12.000.000,00 динара без ПДВ/пореза и доприноса. 
 
5. Задатак конкурса  
Одлуком Скупштине Града Новог Сада формиран је Одбор у чијој дужности је да 
спроведе Одлуку о подизању споменика краљу Петру I Карађорђевићу на Тргу Републике. 
Због његових ратних подвига, посвећености идеалима владавине права и демократије 
грађани Новог Сада су посебно гајили љубав и поштовање према, како су га звали, 
„старом краљу“. 
Муниципални одбор Града Новог Сада је на предлог народног посланика др Милана 
Секулића донео одлуку број 120, која је носила административни број 327249 из 1934. 
године којом је решено да се све иницијативе за подизање споменика краљу Петру споје 
у једну и да се покрене конкурс за идејно решење споменика краљу Петру Великом 
Ослободиоцу. Захваљујући подацима из предмета о подизању споменика Светозару 
Милетићу на Тргу Слободе 1938. Године, сазнајемо да су градски оци између осталог 
решили и да се одустане од пројекта подизања споменика Ослобођењу и уједињењу 
Војводине са Србијом а да споменик краљу Петру треба да представља уједно и спомен 
владару али и спомен Ослобођењу и уједињењу из 1918. године. Због сложене 
унутрашњо-политичке ситуације и избијања Другог светског рата овај пројекат није 
реализован. 
Узећи све ово у обзир, споменик краљу Петру није споменик једној личности, једном 
носиоцу круне, једном владаоцу, већ је то споменик једној великој националној идеји и 
споменик једној великој историјској епохи, због чега Одбор за постављање споменика 
краљу Петру искључиво захтева да изглед споменика мора бити урађен у реалистичком 
приказу како би се задовољила уметничка форма епохе у којој је краљ живео али и како 
би се на достојан начин указало поштовање према његовом лику и делу. 
 
5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
6. Контакт  
Лице за контакт: Гордана Вуковић, е-mail адреса: gordana.vukovic@ugzins.rs 
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II     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.2.277/2018 је услуга израде идејног решења споменика 
краљу Петру I Карађорђевићу на основу прворангираног идејног решења изабраног од 
стране стручног жирија који је образован од стране наручиоца. 
Спровођење конкурса за дизајн претходи додели уговора о јавној набавци услуга, 
тако да се уговор додељује прворангираном учеснику на конкурсу. 
Према начину и предаји радова конкурс је анониман. 
 
2. Назив и ознака из општег речника набавки:  
92312230 Услуге вајара 
92312000 Уметничке услуге 
 
III     ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
Идејно решење, израда скулптуре – модела споменика краљу Петру I Карађорђевићу на 
коњу у глини и одливање у гипсу израдити у складу са нормативима и стандардима за ову 
врсту посла и мишљењем Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада и ЈП 
"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад. 

 
IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
А. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Конкурс за дизајн се спроводи као поступак који претходи додели уговора о јавној набавци 
услуга у складу са одредбом члана 38. став 5. тачка 1. Закона, због чега конкурсну 
документацију чине и остали елементи који су прописани за отворени поступак у којем се 
додељује уговор. 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 следећи начин: 
 
1) УСЛОВ: да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. 
 

ДОКАЗИ:  
1.1. ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда 
1.2. ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за привредне регистре  

 
НАПОМЕНЕ: 

1.3. У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког 
учесника из групе  

1.4. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 

 
2) УСЛОВ: да понуђач 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;  

 
ДОКАЗИ:  



5/32 
Конкурсна документација у поступку јавне набавке конкурс за дизајн  

ЈН бр. 1.2.277/2018 

 

2.1. ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

2.2. ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична 
дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су:  
2.2.1. Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, 
2.2.2. Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, 
2.2.3. Виши суд у Београду Посебно одељење, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан „организоване криминалне групе“ 
 

НАПОМЕНЕ: 
2.3. Уверење Вишег суда из тач. 2.2.2 понуђач није дужан да достави уколико 

уверење Основног суда обухвата кривична дела из надлежности тог суда и 
Вишег суда 

2.4. У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за 
правно лице и за законског заступника 

2.5. У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити 
за сваког од њих 

2.6. У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког 
учесника из групе 

2.7. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и 
за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 

2.8. Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
3) УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији;   
 

ДОКАЗИ:  
3.1. ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:  

3.1.1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 

3.1.2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

НАПОМЕНЕ:  
3.2. Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа 

треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку 
приватизације 

3.3. У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког 
учесника из групе 

3.4. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и 
за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 

3.5. Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда 
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4) УСЛОВ: Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 
ДОКАЗИ:  

4.1. Потписана и оверена Изјава о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. 
Закона о јавним набавкама (образац бр. XII) 

 
НАПОМЕНА: 

4.2. У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког 
учесника из групе. 
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V     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. Конкурс је анониман.    
Осим конкурсног рада кога чини: 
а. Текстуални део конкурсног рада спакован у затворену коверту која на полеђини има 
назнаку: „Текстуални део конкурсног рада “ и ауторску шифру од пет слова/цифара у 
десном углу коверте  и  
б. Тродимензионални модел споменика краљу Петру I Карађорђевићу на коњу  
(висине од 80 до 100 cm), који је такође означен ауторском шифром од пет 
слова/цифара,  
 
учесници на Конкурсу достављају и други део понуде спакован у затворену коверту која 
на полеђини има назнаку: „Учесник на конкурсу“ и ауторску шифру од пет слова/цифара 
у десном углу коверте.  
Коверта „Учесник на конкурсу“ мора да садржи следеће:. 

 Попуњене, потписане и печатиране обрасце који су саставни део конкурсне 
документације, 

 доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН 
 
У коверти „Учесник на конкурсу“, учесник може да достави и Изјаву којом не пристаје на 
објаву имена аутора након завршетка Конкурса, ако рад не буде изабран. Уколико таква 
изјава изостане, сматраће се да аутор пристаје на каснију објаву имена. Затворену 
коверту са подацима о учеснику и доказима о испуњавању услова за учещће у поступку 
јавне набавке отвара Комисија у присуству Жирија након извршеног рангирања 
шифрованих радова. 
 
Понуду доставити на адресу: Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, 
21101 Нови Сад, Ул. Стевана Брановачког бр. 3, са назнаком: ,,Понуда за jaвну набавку 
конкурс за дизајн организован као поступак који претходи додели уговора о јавној набавци 
услуга – Израда идејног решења споменика краљу Петру I Карађорђевићу, ЈН бр. 
1.2.277/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до 12. марта 2018. године до 11,30 часова.  
Место, време и начин отварања понуде: Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције, 21101 Нови Сад, Ул. Стевана Брановачког бр. 3, дана 12. марта 2018. 
године у 12,00 часова, у присуству Комисије, Жирија, понуђача и заинтересованих лица. 

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 наручулац 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. 
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3. ПОСЕБНИ ПОДАЦИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
САЧИЊЕНА 
 
Посебни захтеви наручиоца произилазе из врсте поступка: конкурс је организован тако да 
претходи додели уговора о јавној набавци услуга. У овом случају, конкурс је део 
отвореног поступка. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити 
сачињена односе се на захтеве у вези Конкурсног рада и на остале захтеве за 
прихватљивост понуде, које је формулисао наручилац у Конкурсној документацији. 

ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ КОНКУРСНОГ РАДА 
 
Конкурсни рад мора обавезно да садржи текстуални део и тродимензионални модел 
споменика краљу Петру I Карађорђевићу на коњу  (висине од 80 до 100 cm). 
 
а) Текстуални део садржи: 
А. Образложење идејног решења са умањеним графичким приказом на А4 формату. 
Текст мора да садржи информацију о основној идеји, концепту и примењеном материјалу 
за израду споменика. 
 
Б. Процена цене изградње и постављања споменика (Образац 6.3). 
Процена цене изградње и постављања споменика састоји се из:  
1. дела на име идејног решења и израде скулптуре – модела споменика краљу Петру I 
Карађорђевићу на коњу у глини, у складу са нормативима и стандардима за ову врсту 
посла и одливање у гипсу (процена се даје у нето и у бруто износу и представља 
понуђену вредност предметне јавне набавке, која је такође наведена и у обрасцу понуде  
– образац број VI.6.2.); 
2. дела који се односи на занатске трошкове израде и постављања споменика (трошкови 
материјала, трошкови изливања и трошкови превоза и постављања). 
 
Конкурсни рад, односно сви графички и текстуални прилози морају бити на српском језику 
и означени ауторском шифром по избору од 5 слова и/или бројева у горњем десном углу. 
 
НАПОМЕНА: У текстуалном делу конкурсног рада се не сме нигде појавити име 
аутора или било какав препознатљив знак који би се косио са захтевом 
анонимности конкурса! 
 
б) Тродимензионални модел споменика краљу Петру I Карађорђевићу на коњу  
(висине од 80 до 100 cm) који је означен ауторском шифром по избору од 5 слова и/или 
бројева. 
 
НАПОМЕНА: На тродимензионалном моделу се не сме нигде појавити име аутора 
или било какав препознатљив знак који би се косио са захтевом анонимности 
конкурса! 
 

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. 
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа за 
грађевинско земљиште и инвестиције, 21101 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3,  
са назнаком: „Измена понуде за jaвну набавку конкурс за дизајн организован као 
поступак који претходи додели уговора о јавној набавци услуга – Израда идејног 
решења споменика краљу Петру I Карађорђевићу, ЈН бр. 1.2.277/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Допуна понуде за jaвну набавку конкурс за дизајн организован као поступак који 
претходи додели уговора о јавној набавци услуга – Израда идејног решења 
споменика краљу Петру I Карађорђевићу, ЈН бр. 1.2.277/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за jaвну набавку конкурс за дизајн организован као поступак који 
претходи додели уговора о јавној набавци услуга – Израда идејног решења 
споменика краљу Петру I Карађорђевићу, ЈН бр. 1.2.277/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за jaвну набавку конкурс за дизајн организован као 
поступак који претходи додели уговора о јавној набавци услуга – Израда идејног 
решења споменика краљу Петру I Карађорђевићу, ЈН бр. 1.2.277/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији назначити ауторску шифру. 
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, 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  наведе 
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
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. 
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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 и  

■ опис 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  конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
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 

 
1) Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 
Уговорени износ ће бити исплаћен у року од 45 дана по примопредаји предмета уговора 
на ливење. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.                                                             

 
2) Захтеви у погледу рока за извршење уговора 
 
Рок за извршење уговора је 05.07.2018. године. 

 
3) Захтев у погледу рока важења понуде 

 
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 
 
4) Захтев у погледу поверљивости 
 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које 
је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање 
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 
чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, 
односно пријава. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 
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њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
 

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

 
Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ/пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 
УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О 
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија, Саве Машковића бр.3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs Подаци о заштити 
животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже 
Јовановића бр.27a, Београд www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите 
животне средине, Немањина бр.22-26, Београд www.mpzzs.gov.rs Подаци о заштити при 
запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Немањина бр.22-26, Београд  www.minrzs.gov.rs. 
  

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
1) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
Изабрани понуђач је у обавези да у року од 20 календарских дана од дана потписивања 
уговора достави једну бланко сопствену меницу којом понуђач обезбеђује испуњење 
својих обавеза из уговора. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране 
лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији. Уз меницу 
мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо на 
име гаранције за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% 
од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 
 
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа. Картон 
депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан 
са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица 
овлашћених за заступање, менично овлашћење – писмо остаје на снази. 
Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру 
меница и овлашћења које води НБС. 
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока свих уговорених обавеза понуђача. 
По истеку наведеног рока, средство финансијског обезбеђења ће бити враћено. 
 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.mpzzs.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 
понуди.  
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 
ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис одговорног лица понуђача и 
печат.  
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред 
њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис одговорног 
лица понуђача и печат. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису 
означени на поменути начин.  
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди.  
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 
примену елемената критеријума и рангирање понуде.  
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека 
рока предвиђеног за отварање понуда.. 
  
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику електронске поште на е-mail адресу: 
gordana.vukovic@ugzins.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, при чему може да да укаже и на евентуалне уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре 
истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу 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. 1.2.277/2018”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
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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. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Понуда понуђача за кога се докаже да је у претходне три године пре објављивања позива 
за подношење понуда у поступку јавне набавке поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. 
Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без 
оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен или је одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао, као и уколико се докаже да није испуњавао своје обавезе по раније закљученим 
уговорима о јавним набавкама које су се односиле на исти предмет набавке за период од 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у предметној јавној 
набавци, може бити одбијена на основу доказа из члана 82. став 3. Закона.  
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17. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ДИЗАЈНА, ОДНОСНО ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА  

 
Избор идејног решења ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија 
понуда“.  
 
Избор идејног решења обавиће се применом критеријума из члана 85. став 1., тачка 1. 
(економски најповољнија понуда) Закона о јавним набавкама, на основу следећих 
елемената критеријума:  

 

р.б. елементи критеријума 
 

макс. број бодова 
 

1. Испољени естетски квалитети у раду на форми  25 

2. Професионална презентација идејног решења 25 

3. 
Препознатљив лични печат аутора, односно 
оригиналност идеје 

25 

4. 
Идејнa повезаност пројекта са техничко-технолошким 
аспектом у завршној реализацији у трајном материјалу 

25 

                                                                                                                       Σ   100 

 
Жири је именован у следећем саставу: 

1. Петар Ђурђев историчар, директор Историјског архива Града Новог Сада, 
председник жирија, 

2. Синиша Јокић, директор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, 
члан и заменик председника жирија, 

3. Никола Мацура, доцент на Академији Уметности, Универзитета у Новом Саду, 
Катедра за вајарство, члан жирија, 

4. Бранка Бежанов, заменик председника Скупштине Града Новог Сада, члан жирија,  
5. Душан Миладиновић, дипл. инж. архитектуре, директор Јавног предузећа 

„Урбанизам“ – Завод за урбанизам Новог Сада, члан жирија.  
 
Заменици члана жирија: 

1. Професор Драган Станић, председник Матице Српске, 
2. Никола Јованчевић, заменик председника Савета за културу Скупштине Града 

Новог Сада. 
 

Сваки члан Жирија моћи ће да за понуђено идејно решење за сваки елеменат 
критеријума додели пондере у распону од 0-5. Укупан број освојених пондера зависиће од 
добијеног збира пондера свих чланова Жирија. Применом описане методологије, 
понуђачи се рангирају. Жири је самосталан у одлучивању и разматра анонимна идејна 
решења искључиво на основу наведених елемената критеријума.  
 
Уколико се након стручне оцене понуда утврди да два или више понуђача имају највећи 
број пондера, жири ће предност дати оном који је понудио мању цену израде споменика 
по понуђеном идејном решењу. Уколико је иста и понуђена цена, председник Жирија ће 
одлучити која понуда понуђача ће бити изабрана. Жири саставља Извештај о оцени 
идејног решења који потписују сви чланови Жирија. 
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Након рангирања конкурсних радова и састављања Извештаја Жирија, Комисија врши 
отварање коверата «Учесник на конкурсу», утврђује идентитет понуђача и врши преглед 
доказа за испуњавање услова за учешће у поступку јавне набавке, као и испуњености 
посебних захтева за сачињавање понуде које је формулисао наручилац у Конкурсној 
документацији.   
 
Уговор о јавној набавци додељује се учеснику на конкурсу који испуњава све 
захтеве наручиоца из Закона и Конкурсне документације и који је на основу 
критеријума за оцену идејног решења рангиран на 1. месту у рангирању радова.  
Наручилац је дужан да обезбеди анонимност учесника у поступку до доношења одлуке 
жирија. 
  
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА  
 

Уколико два или више конкурсних радова имају исти број пондера, биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио нижу цену. Уколико је иста и понуђена цена, председник 
Жирија ће одлучити која понуда понуђача ће бити изабрана.  
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   
(Образац изјаве дат је у конкурсној документацији). 
  
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
 
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 подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву 
за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року 
од 2 дана од дана пријема захтева. 
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 7 (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. указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. 
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека Законског рока од 7 (седам) сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева којим се оспорава врста поступка, 
садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 
10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.  
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана 
пријема захтева за заштиту права. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 
од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда 
на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, 
сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се 
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике 
Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 
динара.  
 
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или 
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора 
или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
22.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона.  
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VI     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Образац 6.1 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за jaвну набавку конкурс за дизајн 
организован као поступак који претходи додели уговора о јавној набавци услуга – Израда 
идејног решења споменика краљу Петру I Карађорђевићу, ЈН број 1.2.277/2018  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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Образац 6.1.1. 
 
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: 

 

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. 
 
Образац 6.1.2. 
 
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: 
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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. 
 
 
Образац 6.2 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуга израде идејног решења споменика краљу Петру I 
Карађорђевићу (идејно решење и израда скулптуре – модела споменика краљу Петру I 
Карађорђевићу на коњу у глини и одливање у гипсу, све у складу са нормативима и 
стандардима за ову врсту посла и мишљењем Завода за заштиту споменика културе 
Града Новог Сада и ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад) 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а/пореза и доприноса 

(динара) 
 

 
 

 
и словима: ..................................................................................................................................... 
динара. 
 
Рок за извршење уговора је 05.07.2018. године. 

 
Понуђач (Аутор) се обавезује да ће сарађивати са ливницом којој ће бити додељен уговор 
јавном набавком, односно вршити надзор над израдом калупа, ливењем и завршном 
обрадом скулптуре. 
Понуђач (Аутор) се обавезује да ће сарађивати на изради идејног решења и изради 
постамента, вршити надзор и учествовати у постављању (монтирању) споменика и 
партерном уређењу простора око споменика. 
 
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда. 

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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Образац 6.3  
Б. Процена цене изградње и постављања споменика. 
(Образац је текстуални део конкурсног рада спакован у затворену коверту која на 
полеђини има назнаку: „Текстуални део конкурсног рада“ и ауторску шифру од пет 
слова/цифара у десном углу коверте).   
 
Процена цене изградње и постављања споменика састоји се из:  
1. дела на име идејног решења и израде скулптуре – модела споменика краљу Петру I 
Карађорђевићу на коњу у глини, у складу са нормативима и стандардима за ову врсту 
посла и одливање у гипсу (процена се даје у нето и у бруто износу и представља 
понуђену вредност предметне јавне набавке); 
2. дела који се односи на занатске трошкове израде и постављања споменика (трошкови 
материјала, трошкови изливања и трошкови превоза и постављања). 
 
Процена цене израде и постављања споменика краљу Петру I Карађорђевићу  

1. Процена цене Услуга израде идејног решења споменика краљу 
Петру I Карађорђевићу (идејно решење и израда скулптуре – 
модела споменика краљу Петру I Карађорђевићу на коњу у 
глини и одливање у гипсу, све у складу са нормативима и 
стандардима за ову врсту посла и мишљењем Завода за 
заштиту споменика културе Града Новог Сада и ЈП 
"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад) 
(нето) 

 

1.1. ПДВ/порези и доприноси по стопи од ______ %  

1.2. Услуга израде идејног решења споменика краљу Петру I 
Карађорђевићу (идејно решење и израда скулптуре – модела 
споменика краљу Петру I Карађорђевићу на коњу у глини и 
одливање у гипсу, све у складу са нормативима и стандардима 
за ову врсту посла и мишљењем Завода за заштиту споменика 
културе Града Новог Сада и ЈП "Урбанизам" Завод за 
урбанизам Нови Сад) (бруто) 

 

2. Процена цене изградње и постављања споменика (трошкови 
материјала, трошкови изливања и трошкови превоза и 
постављања) (нето) 

 

2.1. ПДВ/порези и доприноси по стопи од ______ %  

2.2. Процена цене изградње и постављања споменика (трошкови 
материјала, трошкови изливања и трошкови превоза и 
постављања) (бруто) 

 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
Напомена:  
Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац. 
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VII     ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНA СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Поводом вашег позива за подношење понуда у поступку jaвне набавке конкурс за дизајн 
организован као поступак који претходи додели уговора о јавној набавци услуга –  Израда 
идејног решења споменика краљу Петру I Карађорђевићу, ЈН број 1.2.277/2018,  а на 
основу наше понуде, под бр.______________ од ______________ 2018. године, 
достављамо Вам 
 

СТРУКТУРУ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ   
 

   
ред.бр. Опис Цена (у динарима) 

1. Израда идејног решења споменика краљу 
Петру I Карађорђевићу (идејно решење и 
израда скулптуре – модела споменика краљу 
Петру I Карађорђевићу на коњу у глини и 
одливање у гипсу, све у складу са 
нормативима и стандардима за ову врсту 
посла и мишљењем Завода за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада и ЈП 
"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад) 
(нето) 

 

1.1. Припадајући ПДВ/порези и доприноси (____%)  

1.а. Израда идејног решења споменика краљу 
Петру I Карађорђевићу (идејно решење и 
израда скулптуре – модела споменика краљу 
Петру I Карађорђевићу на коњу у глини и 
одливање у гипсу, све у складу са 
нормативима и стандардима за ову врсту 
посла и мишљењем Завода за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада и ЈП 
"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад) 
(бруто) 

 

   

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 

 
 
 
 
Образац структуре цене овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери 
печатом уколико наступа самостално или са подизвођачем. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац структуре цене мора бити 
попуњен, оверен и потписан од стране овлашћеног лица члана групе који ће бити 
носилац посла и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, у складу са 
потписаним Споразумом. 
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VIII     МОДЕЛ УГОВОРА 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције  
Стевана Брановачког 3 
21101 НОВИ САД 
БРОЈ:  
ДАТУМ: 
 
 
Сектор: ЈН 
Одељење: ЈН 
Лице:  

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
Израда идејног решења споменика краљу Петру I Карађорђевићу 

    
 
Сачињен на основу Програма уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину, број 
објекта ...... ознака активности ......., економска класификација ........, редни број јавне 
набавке ......и Одлуке  в.д.  начелника број ...... од ....... године, између:  
 
1. ГРАДСКE УПРАВЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, Стевана 

Брановачког 3, Нови Сад, матични број: 08964904, ПИБ: 109804482, коју заступа в.д. 
начелника Дејан Мандић, (у даљем тексту: Наручилац) са једне стране и 

2. _____________  из  __________,  ул. ___________ број _______, општина 
____________, ЈМБГ ______________/мат. број _______, ПИБ _________, (у даљем 
тексту: Аутор).  

Члан 1. 

Аутор се обавезује да према свом идејном решењу, изради у глини скулптуру – модел 
споменика краљу Петру I Карађорђевићу на коњу у глини и одливање у гипсу, у складу са 
нормативима и стандардима за ову врсту посла и мишљењем Завода за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада и ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад. 
Аутор се обавезује да ће сарађивати са ливницом којој ће бити додељен посао јавном 
набавком, односно вршити надзор над израдом калупа, ливењем и завршном обрадом 
скулптуре. 
Аутор се обавезује да ће сарађивати на изради идејног решења и изради постамента, 
вршити надзор и учествовати у постављању (монтирању) споменика и партерном 
уређењу простора око споменика. 
 

Члан 2. 
Наручилац се обавезује да на име услуга израде идејног решења споменика краљу Петру 
I Карађорђевићу за послове из чл. 1 овог уговора уплати на рачун Аутора нето износ од 
________________ динара (словима: ...............................................динара и 00/100).   
Уговорена цена из претходног става не укључује ПДВ/порезе и доприносе, који ће бити 
обрачунат/и и плаћен/и у складу са Законом о порезу на додату вредност/Законом о 
доприносима за обавезно социјално осигурање и Законом о порезу на доходак грађана. 
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НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Члан 3. 

 
Уговорени износ ће бити исплаћен у року од 45 дана по примопредаји предмета уговора 
на ливење. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.                                                             
 
ОБАВЕЗЕ АУТОРА 

Члан 4. 
 
Обавезује се Аутор да најкасније у року од 20 (двадесет) календарских дана од дана 
потписивања уговора достави Наручиоцу једну бланко сопствену меницу којом понуђач 
обезбеђује испуњење својих обавеза из уговора. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој 
линији. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично 
овлашћење – писмо на име гаранције за добро извршење посла са назначеним 
номиналним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 
 
Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа. Картон 
депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан 
са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица 
овлашћених за заступање, менично овлашћење – писмо остаје на снази. 
Потребно је уз меницу доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница 
и овлашћења које води НБС. 
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 
дужи од истека рока свих уговорених обавеза понуђача. 
По истеку наведеног рока, средство финансијског обезбеђења ће бити враћено. 
 

Члан 5. 
 
Рок за извршење уговора је 05.07.2018. године. 
 

Члан 6. 
 
Уколико Аутор, искључиво својом кривицом, не изврши уговорене обавезе, дужан је да 
изврши повраћај новчаних средстава, ревалоризованих по стопи раста цена на мало, а 
Наручилац је овлашћен да једнострано раскине уговор у писаној форми након истека 
накнадног примереног рока. 
 

Члан 7. 
 
Аутор је овлашћен да једнострано раскине уговор у случају да Наручилац неуредно и 
неблаговремено извршава своје обавезе. 
 
 

Члан 8. 
 
У случају да стручна служба Наручиоца стави примедбу, Аутор је дужан да поступи по 
примедбама у одређеном року сходно овом уговору.  
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Наручилац и Добављач су се споразумели да све спорове који проистекну из овог уговора 
првенствено решавају међусобним договором, а уколико спор не реше споразумно, 
уговара се надлежност суда у Новом Саду. 
 

Члан 9. 
 

Уговор је сачињен у 10 (десет) истоветних примерака од којих се 4 (четири) примерка 
налази код Аутора, а 6 (шест) код Наручиоца. 

 
 
 
 
 
 

               АУТОР     за НАРУЧИОЦА 
                                                  в.д. начелнка 
       
 
           __________________     ________________                                                   
           Дејан Мандић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабараним понуђачем.  
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IX      ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
 

ДУЖНИК: ___________________________________ 
Седиште: _____________________________________ 
Матични број:_________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ: ___________ 
Текући рачун: _________________________________ 
Код банке: _____________________________________ 

ИЗДАЈЕ  
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице -  
 

КОРИСНИК: Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције 
(Поверилац) 
Седиште: 21101 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3 
 Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу, серије ____________________ и 
овлашћујемо Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције 21101 Нови Сад, 
Улица Стевана Брановачког бр. 3, као повериоца, да предату меницу може попунити на 
износ од 10% (десет посто) од укупне вредности понуде за ЈН 1.2.277/2018, што 
номинално износи __________________ динара без ПДВ-а, а по основу гаранције за 
добро извршење посла. 
 Овлашћујемо Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције 21101 Нови 
Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3, као Повериоца, да у своју корист безусловно и 
неопозиво, „Без простеста” и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна 
Дужника.  
 Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет 
свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у 
случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања 
приоритета у наплати са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог 
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за 
наплату.  
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових 
правних субјеката од стране Дужника.  
 Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
________________________ (име и презиме) чији се потпис налази у картону депонованих 
потписа код наведене банке. 
 На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице - трасанта. 
 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за 
Дужника, а 1 (један) за Повериоца.  

Датум и место издавања 
овлашћења 

М.П. Дужник - издавалац  
менице 
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X     ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за jaвну 
набавку конкурс за дизајн организован као поступак који претходи додели уговора о 
јавној набавци услуга – Израда идејног решења споменика краљу Петру I 
Карађорђевићу ЈН бр. 1.2.277/2018 поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

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

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

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач............................................................[навести назив понуђача] у поступку jaвне 
набавке конкурс за дизајн организован као поступак који претходи додели уговора о 
јавној набавци услуга – Израда идејног решења споменика краљу Петру I 
Карађорђевићу, ЈН бр. 1.2.277/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
потврђује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 

 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                     __________________ 
 

 

 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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